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"Upaya pemahaman umat lslam terhadap al-Qur'an telah
memiliki sejarah yang panjang, dan oleh karena itu ilmu tafsir telah

berkembang, dan umat lslam telah sepakat bahwa ilmu itu tidak
dapat dipisahkan dari upaya memahami at-Qur'an.

Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa para mufassir dewasa ini
menyadari perbedaan latar belakang sejarah tokoh yang

menyampaikan penafsiran yang dibuat pada masa awal !slam dengan' akurat. Di antara para mufassir itu ada yang sudah diakui ijma'
ulama (Sunni) sebagai penafsir al-Qur'an yang sudah memenuhi

syarat, dan ada pula yang diputuskan sebagai

- Howard M. Federspie t, poputar tndoHl:irl# ::;:TI:
Cornel Modern lndonesian Project, NewYork, 1994,

te rj e m a h a n D rs. raj u I A ri f i n, M. A., 
fii::,r: XJ :{"1 i,{rl,? ?,? i i;

"Tafsir AN-NUUR langsung berbicara ke pokok sasaran.
Pembahasan masalah mora! sangat lengkap, bahkan sangat jelas.

Tidak ada pembahasan teoretik dan hal-hal yang
tidak relevan yang mengaburkan isu pokok."

l Ra p h a e r r s rae r d a n 
^' +I,,Til i""# i'"',"J:* il, i:l? 

"T:# 
?ffi 

t 
:i".?

"... antara Tafsir AN-NUUR dan Tafsir ol-Moroghy,walaupun
keduanya memiliki kesamaan metode penafsiran, yakni

menggunakan metode campuran antara bil ma'tsur yang
mendasarkan kepada riwayah dan bir ro'yi yangmendasarkan kepada

sumber dirayah, namun sumber pengambilan dan sistematikanya
berbeda, demikian pula dalam cara menarik kesimpulan."

f Abdul Djalal HA, "Tafsir al-Maraghy dan Tafsir an-Nuur: Sebuah Studi
perbandinsan,,' Diserrasi (yosvakarta:,o,* 

i:13i, !3l,i!lil33r?:

Tofsir'al-Qur'anul Mojid AN-NUU& sebuah kitab tafsir yang ringkas,
namun lengkap menielaskan apa yang dimaksud tiap-tiap ayat.
Pembahasan ayat disertai keterangan hadis, dalil, dan pendapat yang
kuat. Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin diharapkan dapat
membantu para pemula untuk membaca dan mendalami al-Qur'an.

ISBN :979-943O-OL-L
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51O- Ayat-ayat alQur'an sihtn5B muhlamah (ielas meknarya). Ibbat yang

sunggut-smggut ekan membula pintrr rczeki. Ihfudah kepada sifsa
png feras

512. Allah meqiemin rezeki mekhlnk-Nva. 'Arsy Allah pada wlCu peircipAan

alam bexada di aas air- lbori ilmiah sesuai dcngan rcori alQur'an....
513. Manusia bcnifithrfur tertadap nikmat, dan berputus asa jika mendapat

pctata ......-------
514. Nabi bcrsodih atrs bdufrahan omng{rang musyrik. Tbfuhan kaum

musyrik bahna arcm'an buatan manusia, bulan waftyu

515- Orang yang mengharapkan bscnangan dmia akan mcmperolehn5ra,

namun iika mclupahn alftimt alan mcndapatlan ncraka.......
5f6- Keadaan omng ydog meng[endaki hidlp afhirat
517. Mercla png memhat kcbohongan tefradap Allah serta perumpamarn

onng lafir dengan golongan mulmin
518. Senlan Nabi lfuh kEpada kaumnya, sera jawaban mereka

519. hrjiah png dihukafan Nabi lifuh untuk menolak bantahan kaumnla,
pcttgkut Nabi tifoh adalah orang{rang rcndahan

520. Di entara tugas Rasd adalah mcnegakkan tauhid
521. Ucapan musyrikil lilekloh )ang mexdustalqr kisah Nuh
522- lifoh mcmbuat pcnhu dan ejcfan farmqra . .......:.. .. ....
523. Banjir melanda kaum Nuh, aiahn agar anaknya beriman sefia anaknya

ditolan baniir... -....
524- fidak bolch mendoahn hal-hal yang bertcnang;an dengan Sunnatullah.

krsaudaraan farE[a,g ut^ lebih luhth
525- Kisah Hud scrta seruannya. Tobat yang sungguh-sungguh akan

mcmudahlon rcrcki ....... 19(D

526. kmhfan kaumnya dan alasan yang diajulan oleh Hud 19ll
527- hbinasaan laum 'Ad (kaum Hud) ..........:.............. l9l4
528. Kisah Nabi Salch, den jawaban kaumnya (ISanud) 1915

529- Kisahunta Nabi $aleh, petir 5ang meinusnahkan kaumnya 1918

5110. Krbar gembira dari maleitet tryp31d1 lbrahim, serta kclahiran Ishak ... ly2l
531 - Kisah Nabi hfr danfarmya. Nabi Luthdiperintah mcniaggailannegcri

pada melem hari, rlen kaumnya dibinasafan dengan hujan banr ly26
532. Kisah Irhti Syu'aib, hamm mmurangi telceran, dan kaumnya mcngarcam

alan merajamnya 1932
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533. Sembilan macam mukjizat Nabi Musa. Pada setiap kurun waktu ada

orang png berkelakuan seperti Fir'aun l94l
534. Pelajaran yang harus diambil dari kisah-kisah umat lang zalim, berhala

tiOai Uisa menolak siksa .. '...... 1943

535. Dua golongan manusia di hari kiamat' Arti khulud (kekaD 1945

536. IOum png Uersetisih tentang kitab Allah " 1950

537. Nabi memerintahkan umamyd untuk benikap lurus (istiqamah). Meminta

bantuan orang zalim berarti menyetujui perbuatannya 1951

538. Shalat merupakan sendi ibadat, sabar merupakan sikap utama........ .. 1953

539. Norma urnu-m dalam setiap pemusnahan sesuatu kaum. Sekiranp Allah

menghendaki, manusia ditetapkan dalam satu agama 1955

5a0. Kisah para razul dan umat mereka mengandung pelajaran dan menegUhkan

trati Niui. Allah tidak lalai terhadap perbuatan ztlim ........ 1959

SURAT 12: YLJSIJF " 1963

Daftar Isi

541. Kisah Yusuf mengandung nasihat dan pelajaran

542. Ya'kub melarang Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-

saudaranla. Allah mengajarkan ta'bir mimpi kepada Yusuf """"""'
543. Saudaranla berkomplot untuk membunuhnla

544. Ya'kub khawatir terhadap keselamatan Yusuf ........
545. Yusuf dilempar ke dalam sumur dan dilaporkan telah diterkam serigala

546. IGfilah menemukan Yusuf dan menjualnya di Mesir

547. Wazir Mesir meminta isterirya untuk menghonnati Yusuf. Allah mengajar

Yusuf tentang hukum Yang benar

548. Isteri wazir jatuh cinta kepada Yusuf, tetapi Yusuf menolaknla ........
549. Isteri wazir melaporkan Yusuf kepada suaminla

550. krcakapan di kalangan isteri pembesar (pejabat) Mesir, lhsuf dimasukkan

ke dalam penjara

551 . Nabi yuzulmenakwilkan impian rekanqa di dalam penjara dan memberi

pelajaran .'...:..........
552. Nabi Yusuf mengajak dua temannya itu kepada tauhid

553 . Nabi Yusuf menakwilkan impian pengafir minuman dan tukang roti raja '

Nabi \fusuf berada di dalam peqiara selama nrjuh tahun

554. Raja bennimpi dan memerintahkan agar impianrya ditakwilkan .......
555. Alasan png menyebxfkan Yusuf terlambat datang kepada raja. Isteri

perdana menteri mengakui kesucian Yusuf ... '... '
556. Naftu qahwat mendorong kepada perbuatan jahat (malsiat) . Allah Maha

Pengampun

557. Yusuf sangat dipercap dan menjadi wazir Mesir

558. Hasil dari kesabaran, Yusuf diangkat jadi pemimpin Mesir " " " " " ' "
559. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir meminta banruan

560. Saudara-saudara Yusuf meminta agfi Benpmin diperbolehkan ikut ke

Mesir........
561. Pembapran harga gandum, dan Benyamin diizinkan ikut ke Mesir ....
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Dafta Isi

562. Ya'tub memerintah anak-anaknp agar memasuki pintu png berlain-
lainan 2022

563. \furuf menahan Beryamin agar tinggal di Mesir. Di atas orang )ang
berilmu ada orang png lebih berilmu 2025

564. Benfamin dituduh mencuri, b'kub bersedih hati dan berkelakinan anak-
anaknla akan kembali .............. 2030

565. Saudara-saudara4a mencari tahu, apakah Perdana Menteri Mesir adalah
Yusuf. Yusuf memperkenalkan diri kepada saudararya 2039

566. Ya'kub dapat mencium bau baju \hsuf ........ 20l''4
567. Saudara-saudara\rtzufberangkatke Mesir, bbenarantakwilmimpi\rfusuf 204;6

568. Doa syukur Yusuf kepada Allah ........ 2050
569. Kebanpkan manusia tidak mau beriman dan memperhatikan bukti-bukti

keesaan-N1a. Ttrgas Muhammad adalah dakwah 2051

570. Kisah-kisah dalam al-Qur'an untuk dijadikan pelajaran. Al-Qur'an
bukanlahperkabaran png dibuat-buat ......... 2056

SIJRAT 13: AR-RA'D amt

571. Keselunrhan isi al-Qur'an adalah hak dan benar......... .. 2M3
572. Dahl-dilil png tedapat di langitdanbumi pngmenunjukhn kekuasaan

A11ah........ 2M4
573. Keingkaran oftmg-orang musyrik terhadap hari bangkit. Bagi tiap kaum

ada scorang penunjuk 2M8
574. Allah mengetahui selunrh isi langit dan bumi. Setiap manusia didampingi

seoraqg malaikat penjaga. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum,
jika mereka tidak berusaha mengubatrrya 2W2

575. Ada hal-hal )ang suatu saatmenrpalan nikmat, pada saat lain bisa menjadi
azab. Meminta sesuatu kepada selain Allah akan sia-sia 2U76

576. Tldak ada tuhan selain Allah. Tidak sama orang buta dan orang terjaga 2479
577. Ferumpamaan barang png hak dengan 1ang batal seperti air dengan

buihqa. Apa png akan diterima oleh mereka 1ang bahagia dan fang
celaka 2081

578. Orang bahagia akanmendapatkan delapanhal........... .. 2085

579. Sifrt-sifrt orang png celaka d^n azalb png akan menimpa mereka . . . . 2089

580. I-lras sempitnya rezeki tidak ada kaitan dengan iman dan kufur. Meryebut
nama Allah me,nenangkan jiwa ......... 2W

581. Muhammad bukanlah permulaan rasul png diutus. Orang png terus
i4gkar akan binasa. Allah berluasa memenuhi perminaan kaum musyrik,
namun Allah tidak menghendakinp 2094

582. Surga png disediakan unnrk orang )ang bertakwa. Ahlul kitab gembira

dengan turunnla alQur'an zl0[
583. Tirgas Rasul meryampaikan dakwah, jawaban png harus disampaikan

Nabi terhadap pengingkaranbangsa Yatudi zlW
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SIJRAT 14: TBRAHIM
zfit

584. Tbgas Muhammad adalah mengelurkan manusia dari kcsesatan. Sifrt-
sifrt orang kafir dan sitsa png akan mereka alami. Rasul-rasul diutus
sesuai dengan bahasa kaumrya 2115

585. Kisah Nabi Musa dan apa png dialami oleh kaum-kaum4a. Jika kita
bersyukur, Allah pasti menambah nikmat-N5a 2Ll7

586 . Kisah umat-umat terdatrulu, tanla jawab antara para rasul dengan umatrya,
serta huiiah png kuat png diberikan oleh para rasul ......... 2l2l

587. Ancaman onrng-onrng kafir untuk mengusir para rasul, dan Allah akan
membinasakan mereka 2126

588. Thmsilan amalan orang kafrr seperti debu png diterbrngkan angin.... 2129
589..Ibqa jawab antara pengikut dengan para pemimpin mereka serta setan

dengan pengikutnp. Keadaan orQng )ang celaka dan orang yang

590. Perumpamaan kalimat thayyibah adalah pohon png baik, sedangkan
kalimat khabitsah adalah pohon png bunrk 2136

591. Menukar nikmat Allah dengan syirik berakibat buruk bagi orang kafir.
krintah kepada para mukminrmtukmendidlan shalat serta mengeluarkan
harta............... 2140

5e2. rhnda-tanda k'k#;; ;ihh ;ri il;i;',ilili; il;;il.k 
" 
*r*,

menghitung nikmat Allah ........ .............. 2143
593. SEluruh nabi menyuruh umatnya unfik meninggalkan penlrmbahan

berhala. Doa Nabi Ibrahim 2145
594. Allah asnangguhkan siksa dan memberikan kcsempatan bersenang-

senang kepada orang kafir. Azab Allah sudah dekat datangqa ........ 2150

SIJRAI 15: AL-HIIR 2159

595. Al-Qur'an mengandung hikmah dan hukum. Ancaman terhadap mereka
png menuduh Muhammad sebagai rukang sihir. Sikap para kafir sama
dengan sikap umat-umat tedahulu 216l

596. Bintang, langit, dan bumi merupakan bukti bagi png suka mengambil
pelajaran. Allah png memiliki dan menguasai segala se$ntu 2167

597. Asal-usul kcjadian manusia, perintahAllah kepada malaikat untuk sujud
kepada Adam. Iblis keluar dari golongan malaikat karcna ingkar ...... 2172

598. Kedamaian, kctenteraman, dan keabadian para pcnghuni surga ........ 2178
599. Allah Maha Pengampun. Perbuatan mesum dan curang akan

membinasakan . Hartl benda tidak dapat menyclamatkan manusia . . . . . 2180
600. Orang kafir mcngingkari hihah dan maslahat dari penciptaan langir

dan bumi. Hari kiamat pasti datang 2192
601. Yang dimalsud dcngan 'As sab'ul matsani" (tujuh apt png berulang).

Nabi saw. harus bersikap lembut kepada para muknin. rhhudi dan Nasrani
beriman kepada al-Qur'an sesuai dengan kepentingan mereka. tsbih,
taqdis, ruku' dan sujud membawa kesucian 2193

vlii
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SIJRAT t6: AN-1iIAHL 2201

ff2.11,lri kiamat tclah delat. wahyu dibawa malaikat berdasar perintah

Allah- Allah suci dad bcf$ktru. Heryan ternak diciptalan uffuk manusia.

Allahbe,simt scmpurna.....;.......... 2203

6(}3. Manfiat airhujan untrkmmusra, h€flan dan tumbuh.nmbuhan. Bintang

$bagai podman. IGhamsan meinpelajari ilmu Ahk .... -.. . . 2210

604. Sungguh bodoh mcngingkari bindahan den nikmat Allah. Allah

--ggan"i apa )ang rtirahasiakan manusia 2214

605- Upaya orang lafir mcnyanggah kebenaran Allah. Kchinaan dm az,;b

rmtukorang ]aog tetap dalam kemafsiatan...-....... 22L8

6ffi.Ichidupan ncgeri ekhirat lebih nikmat daripada kehidupan dunia.

Orangimng bertat *'a berperang3i luhur, bcrilmu dan beriman 2222

fr|. Azzrb didmpalan @lada para orang kafir karena keiahatannya

603. Thgas para rasut menyampaitan dsalah. ttrdayah hanya diberikan bpada 2225

-.bt$- oxang. hra musyrik mengingkari hari bangf,it 22n
6(p. Rasul adatah soorimg manusia yang diutus unmk kaumnya. Al{ur'an

diturmtan setagai pcdngatan dan pelajaran. krprtaran bumi menryalan

hrci HesaranAllah """" " 2232

610. Bmidanlangitsqta selunrhisinja bpunyaanAllah. Nikmat png kita
pcrolch dateng dari Allah. orang kafr pada hari aktirat ekan mengeahui

apa ]ang mcrcka alami .-.....- 2237

6il. rcrtanggrmgiawabm kaum musyrik tcrtadap beftala mereka di afftixat.

Ciptaan-Attah sesuai d€ngan hikmah 2239

612. Allah menangguhlan silsa rcfradap orang zalim sampai pada uarcunya.

AlQur'an meinberi penjelasan rcrhadap apa ydng diperselisihlan oleh

manusia zAz
613- Ssu adalah melenen )ang scmpurna (beryzi) dan sangat lczat. Madu

pnghhrardariperutlcbahmeiupalanobat.......... 2245

614. ftrtedaan statrs sosial manusia (hf miskin) adalah kodrat dan iradat

Allah. Allah menjadikan manusia berpasangan untuk menikmati
Hiepan dan mclanjutfan keturunan 22y';9

615. Betrala tidakmcmbcri scsuatu bmanfiatan 2252

616. Allah mcngptahui hal png gaib. Kiamat berlangsung sekejap mata.

Itlanusia saat ditahirhtr dari perut ibu tidak mcngetahui apa-age . .. . . . 2255

617- Allah mcnjadilan bumi dan segala isirya tmtuk dimanfrattan 2258

618. Ilari affiiff htfan rmtuk boramal, tetapi untuk menerima pcmbalasan.

hm msul menjadi saksi rmtuk umrh)a pada hari itu .........-- 2261

619. kdntah tepada hanusia supaya bcrlaku adil dan ihsan. Janganlah

nenjadilansumpahsebagai tipudap 2265

6Z). Jangan mcnlkarjanji dengan nilei lang scdikit. tlarA benda dunia aken

leilyap, seOangtan pertendaharaan Allah tidak akan habis 2270

621. Keharusan mcmbaca isti'adzah (ta'awwudz) ketika mc,mbaca alQui'an 2273

622. AlQur'an dionmkan untuk meirjadi petuniuk. \ftng mendustatan apt
Allah elcen memperoleh sifsa ......... 2274



Daftr Isi

623. Amarah Allah dan lalnat-Nla kepada orang kafir )ang tolah beriman.
Orang png terpatsa murtrd dengan lisannla

624. Pertolongan Allah terhadap orang )ang bersabar
625. CobamAllah terhadap kaum png tidak mensyukuri nikmat
626. Larangan memakan bangkai, daxah, dan daging babi serta binatang )ang

disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ampunan bagi orang png
bertobat dan memperbaiki amalan

627. Ibmhim adalah hamba )ang sangat mqncintai Allah, sangat condong
kepada kebenaran. Tirgas meryeru manusia dengan hikmah dan pelajaran
png baik. Kesabaran pangkal kemenangan. Tidak boleh bersempit dada
(mudah emosi) menghadapi orang kafir

SLJRAT 17: AL-ISRAA'

628. Pendapat ulama tentang [sra' serta hihah png dapat dipetik..........
629.Daa kali bangsa Persia menguasai Bangsa Israil.........
630. Sifrt-sifrt al-Qur'an..
631. Allah menjadikan siang dan malam serta tanda-tanda lainrya di jagat

rala ini untuk menunjukkan kekuasaan dan keagungan-Nla .............
632. Setiap oxang )ang mempuryai buku catatan dan mendapatinya terbuka

pada hari kiamat. Sesudah kebangkitan rasul umat manusia terpecah
menjadi tiga golongan

633. Thnda-tanda iman. Kerusakan fng ditimbulkan 2rna..........
634. Suatu kebohongan menuduh bahwa malaikat itu anak perempuan Allah
635. Mereka yang tidak percaya hari akhirat, tertutup hatinya menerima

kebenaran al-Qur'an
636. Fengingkaran onmg musyrik terhadap hari bangkit
637. Mengajak manusia ke jalan Tirhan dengan bijatsana dan pelajaran png

baik. Setan menggoda manusia bahwa berbuat maksiat tidak ada
kemudaratanrya. Peristiwa [sra' merupakan trjian keimanan bagi umat
manusia

638. Berhala-berhala kaum musyrik tidak memberi manftat
639. Keengganan iblis bersujud kepada Adam dan menyombongkan diri,

me4jadikan mereka terkutuk selama-lamanla .... . . .....
640. Para musyrik memanggil Allah pada saat tertimpa kesusahan

641. lkadaan manusia pada hari alfiirat dan peringatan Allah kepada para

mukmin terhadap tipu dala setan.........
642.Perintah bagi Nabi untuk menunaikan shalat pada waktunya. Nabi

mempuqai kedudukan terpuji, mendapat petunjuk saat bershalat. Rasul
meminta agar dapat menguasai manusia dengan bukti. Al-Qur'an adalah
pefiIwar

643. Pendapat ulama tentang ruh...........
644. Peingatan bagi para pembawa petunjuk agar jangan meninggalkan amal

dengan al-Qur'an. Kendatipun jin dan manusia berkumpul, mereka tidak
dapat membuat tandingan al-Qur'an
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645.Para musyrik mencoba Nabi untuk menurunkan tanda-tanda alem.
Andaikata Allah menurunkan selunrh malaikat, tentu dijadikan sebagai
manusia. Orang kafir pada hari bangkit dihalau dalam keadaan buta dan
tu1i........... 2365

646. Mukjizat Nabi Musa. Syiria adalah tanah Bani Israil ......... 2372
647. Nabi Muhammad pembawa berita suka dan berita menakutkan. Ahlul

kitab apabila mendengar al-Qur'an sujud menundukkan diri ........... . 2375
648. IQmal sebagai siftt Allah. Bermacam-macam penyucian sifrt Allah .. 2378

SITRAT 18: AL-KAIIFI 2383

649.Trga golongan lang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak ........ 2385
650. Kisah penghuni gua, 300 tahun Masehi sama dengan 309 tahun Hijriah 2389
651. Femuka-pemuka Quraisy tidak suka duduk dengan orang frkir di dalam

majelis Nabi ......... 24M
652. Thmsilan dua orang teman, percakapan antam onng muknin dan orang

kafir......... 24W
653. Harta kekapan dan anak merupakan perhiasan hidup dunia 2415
654. Keadaan hari kiamat, cara makhluk dibawa pada hari itu, serca orang

berdosa minta dikasihi 2418
655. Apakah iblis masuk golongan jin atau malaikat. Berhala 1ang dipanggil

tidak dapat memberi qafiat....... 2420
656. Banpk contoh dari dalil al-Qur'an png dapat memuaskan orang kafir.

Pan musyrik mengatakan bahwa al-Qur'an merupakan dongengan orang
purba........ 2425

657. Kisah Nabi Musa dengan al-Khidhir. Tbmpat bertemunla dua lautan.. 2429
658. Apabila ada dua kemudaratan, wajiblah didahulukan png lebih ringan

mudaratrla 2439
659. JaJuj dan MaJuj, kisah Jenghis Khan dan bendungan Zrlqarnain ..... 2442
660. Allah memperlihatkan neraka kepada orang kafir untuk lebih

memperasakan siksa terhadap mereka 2450
661. Penetapan ilmu pengetahuan modem tentang usia bumi 2453

SURAI 19: MARYAM 2457

662.Doa7akaiakepadaAllah........ 2459
663. Allah mengabulkan doa Yahp, serta siht-sihorya .......... 2464
664. Isa menceritakan mengenai siftt-siftt dirinya. Yahudi dan Nasrani

mengingkari Isa berbicara di dalam ayunan 2466
665. Daya dengar dan dap penglihatan orang kafir di hari akhirat 2476
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xl
HUUD

(Nabi Hud)

Diturunkan di Mekkah sesudah surat Yunus, t23 ayat

IGndungan Isi

Surat ini mengandung apa )ang telatr dicantumkan dalam surat Yunus, laitu:
tauhid, kenabian, hari bangkit, hisab, dan pembalasan )ang menjadi pokok akidah.

Dalam surat ini (Huud) dijelaskan tentang apa )ang diringkaskan dalam surat
yang telah lalu mengenai kisah para rasul.

IGitan dengan Surat Sebelumnya

Persesuaian antara dua surat ini memang sangat jelas.

Keduanp dimulai dengan sebutan al-Qur'an (Kitab) sesudah "A,lif laam raa"
serta menlabut kedudukan Nabi saw. dan tugasnya, pitu memberi kabar gembira

dan kabar takut. IGdua surat diakhiri dengan suatu seruan supala semua manusia

memperkenankan seruan tersebut.

Apa yang diringkaskan dalam surat yang telah lalu dijelaskan dalam surat
ini. Sebaliknp, apa )ang diringkaskan dalam surat ini dijelaskan dalam surat
png lalu. Walaupun pokok-pokok pembicaraan kedua surat itu kebanyakan sama,

namun susunan bahasanla nlata berbeda. Hal itu membuktikan bahwa ayat al-

Qur'an adalah lQlam (firman) Allah.

Diriwalatkan oleh at-Turmudzi dari Ibn Abbas, ujarnp: 'Abu Bakar berkata
kepada Rasulullah: 'Ya, Rasulullah, kamu telah beruban.' Jawab Nabi: 'Aku
beruban karena surat Huud, al-Waaqi'ah, al-Mursalat, Amma yatasaa-aluun,
dan ldzasy syamsu htwwimt."r

Ada png menlatakan batrwa perintah dalam ayat Il2 surat Huud ini berbunyi :

"Makn, berlaht luruslah lumu sebagaimana lamu diperintahlan", yang
menyebabkan Nabi beruban.

I Baca S.11: Huud, 112.
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5lo

,-At$titr, ';.

Dengan Qnmyebut) nama Allahyang Maha Pemumh,

Wry serwtiosa mencumhkan mhmat-I'{ya

(l)

a)

(3)

Alif luttt tu. Inilah sebruh kitab (al-

Qur'an) yang dijadilan ayat-ayarrya

muhkamah (ielas' maknanYa),
kemudian disusun dan dijelasken,
yang turun dari Tirhan Yang Maha

Ilakim dan Maha Mengetahui.'1

Supaya kamu tidak menYembah
selain Allah; sdsungguhnYa aku
(Nabi) adalah seorang pembawa
kabar menaluti dan pembawa kabar

menggembrakan dari Allah muhnu
semua.

Dan supaya lamu memohon ampun

kepada Ttrhanmu, kemudian bertobat
kepada-Nya agar diberi kelezatan
yang baik sampai waktu Yang
ditcntukan, dan supaYa Dia mem-
berikan keuamaan-Nya kepada tiap
orang )ang mempun5rai keutamaan.

Jika lamu berpaling, maka sesungi-

guhrya aku akut kamu akan ditimpa
arab pda hari yang huru-haranYa
sangat besar (dahslrdo.

Keaada Allahtah tempat kembalimu,
dan Allah ihr senant- ;a berhusa atas

segala sesuatu.

wu,"g$-Vl|'lr$Wdv
'^w*rol9;ffiAi*$'aE);;ieif ).';:gs#36.f[\

giriri:K-.A46:51
oEs:itr',u*> t;

&o{;r;;Ufii'it"W#,$1

7 ,-,
2.4.

@;{-;iif?'flL3g\,Vr',si'UW3s46t']i3u

(4)

TAFS!R.

AfrI loon rta, ffioobun nhkhnat atyaatuhuu tsumma fush-shilat mil ladun

hahiimin khfriir : Alif laam rua. Inilah sebuah kitab (al-Qur'an) yang

2 Kaith d.'grn bagian r*al S.2: al-Baqarah; dan S-2: al-Baqamh" 21.

dt"t)r,;yy;t".fuj*tJl
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dijadilan ayat-ayatnya muhlamah (ietas malownya), kemudian disusun dan

iii"lasl*n, yanS turun dari Tfuhan Yang Maha Hakim don Maha Mengetahui.

Ini adalatr sebuatr kitab (al-Qur'an) yang tinggi kedudukannya, yang diturunkan

dari Tuhan 16ng senantiasa mengerjakan dan menetapkan sesuatu sesuai dengan

hikmah yung sJnantiasa terpuji dan senantiasa mengetahui akibat yang timbul'

Kitab initelm OiiaOitan muhkamah, yaitu jelas maknanya, balaghah petunjuknla,

dan kuat pengaruhnla. Kitab itu disusun dengan sangat baik dan kukuh' Tidak

ada sesuatu cacat yang terdapat di dalamnp. Satu persatu ayat-ayat itu kemudian

dijelaskan, disusun dan diatur dalam beberapa surat, di mana sanl surat saling

berkait dengan yang lain, serta dalam ayat-ayat yang satu sama lain mempunpi

persesuaian.

Di dalam suatu surat terdapat berbagai macam akidah, hukum, kisah,

pelajaran, adab, kemasprakatan, dan ilmu pengetatruan. Allahlah yang telah

menj elaskan ayat-ayat-Nya.

Dengan memperhatikan susunan ayat ini kita dapat mengetahui bahwa

"martabat menjelaikan ayat-ayat" lebih tinggi daripada "martabat menjadikan

ayat muhkamatr". Al-Qur'an memang memadukan kesempurnaan dan keaggngan'

Altaa ta'buduu illallaaha inrunii lakum minhu ru4ziiruw wa ba-syiir :
supaya lumu tidak menyembah selain Allah; sesunSguhnya afu adal.ah

seomng pembowa l<abar mennhtti dan pembawa labar menggembimlan

dari Allah untulqnu semua.3

Ayat-ayatnya dijadikan muhkamah dan diperjelas, supala kamu tidak

menyembah selain Allah. Tegasnya, Allah menurunkan al-Qur'an untuk menyeru

hamba-Nya supaya mengibadati Dia. IGtakanlah, hai Muhammad, kepada seluruh

manusia: 'sesungguhnya aku ini adalah seorang nndZir 1ang menakut-nakuti

kamu dari siksa Allah dan seorang basyir yang menggembirakan kamu dengan

pahala-Np." TUgas nndZir ditujukan kepada mereka yang terus-menerus dalam

kekufuran, dan tugas basyir ditujukan kepada orang yang beriman dan mendapat

petunjuk.

Wa anis tagh-firua rubbakum tsumnu tuttbuu ihihi ywnafri'kum mataa'an

hasatun ilaa aialim musatnman : Dan supaya lamu memohon ampun

kepada Tfuhanmu, t<emudian bertobat kqada-I'lya, agar diberi l<elezatan

yang baik sampai walou yang ditentulun.

Mohonlah ampun kepada Allah dari dosa syirik, kufur, dan maksiat, serta

bertobatlah kepada-Np dengan menyesali apa )ang telah kamu perbuat dan

menguatkan hati untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu, serta memperbaiki

3 Kaitkan dengan S.21: al-Anbiyaa', 25; 5.16: an-Nahl' 36'
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apa yang telah kamu rusak dan mengerjakan amalan png saleh. Jika kamu

melakukan png demikian, niscala Allah memberikan kesenangan png baik
kepadamu, yaitu rezeki yang halal, kebahagiaan di dunia, hidup jaya, nikmat

Fng terus-menerus sampai pada waktu yang ditentukan.

Inilatr pembalasan png diberikan oleh Allah di dunia. Adapun pembalasan

yang diberikan di akhirat seperti diterangkan dalam firman berikut.

Wa yu'ti kulla dzii fadh-lin fudhlahuu : Dan supaya Dia memberilan
l<eutamann-Itlya kepada tiap orang yang mempurryai keutamoon.

Jika kamu menjauhi syirik dan hanp menyembah Tirhanmu, memohon ampun

dari segala dosa sertabertobat kepada-Np, niscaya Dia memberikan pembalasan

keutamaan di akhirat dengan sesempurna mungkin kepada mereka png mempunyai
keutamaan.

Dari Thhan mengumpulkan kata 'istighfar" dan'tobat" )ang di antaranla
dipakai kata "kemudian", kita memperoleh pengertian bahwa "istighfar" png
diucapkan dengan lisan itu menghendaki usaha anggota (amal sosial). Martabat
"tobat" adalah suatu martabat )ang tinggi, di atas martabat 'istighfar".

Wa in tawallau fa innii a-khaafuu 'alaikum 'a4zsaba yaumin kabiir :
Jil@ l@rut berpaling, mala sesungpltnyaafu tahtt balwa karnu alwn dit@a
azab padn lnri yang huru-lnmrrya sangat besar (dahsyat).

Jika kamu berpaling dari seruanku, kata Muhammad, pkni seruan jangan

menyembah png selain Allatl, maka aku takut bahwa kamu akan tertimpa azab

pada hari yang huru-haranla sangat besar (kiamat), suatu hari di mana ibu tidak
lagi mengenal anak-anakrya karena begitu panik png amat sangat.

Ada yang berkata bahwa png dimaksud dengan "hari" dalam ayat ini adalah
hari, ketika kita memperoleh bencana di dunia, sebagaimana yang telah diperoleh
kaum dari rasul-rasul yang telah lalu. Adapun hari akhirat, maka Allah
mengisyaratkan dengan firman-N1a:

Ilalhahi marji'ukum wa'huwa 'alaa kulli sya-in qadiir :.Kqada Allahlnh
tempat l<embalimu, dan Allah itu senantiasa berhnsa atas segaln seswfiu.

IGpada Allahlah tempat kembalimu, baik bergolong-golongan ataupun sendiri-
sendiri. Tidak ada seorang pun yang tidak kembali kepada-Np, dan di sanalah

kamu menemui pembalasan png adil dan Allah itu senantiasa berkuasa atas tiap
sesuafu.

KESIMPU LAN

Ayat-apt ini menjelaskan beberapa pokok agama, yaitu beriman kepada al-

Qur'an dan unsur-unsur pokok yang diterangkan di dalamnp, pitu tauhid, hanya
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menyembah kepada Allah, beriman kepada Rasul, hari bangkit, dan pembalasan
di akhirat.

5ll

(5) Ketahuilah, sesungguhnla mereka
memalingkan dirinya, membung-
kukkan badan dan menundukkan
kepala untuk menyembunyikan diri
darinya (Nabi). IGtahuilah, ketika
mereka meryrelimuti badan mereka
dengan kain-kainqa, Allah menge-
tahui apa png mereka rahasiekan dan
apa )ang mereka lahirkan. Sesung-
guhnla Allah senantiasa mengetahui
segala isi dada (hati).

%lltgq$'iy

TAFSIR

Alan inruhum yotsruanrut shtrduumhwn E yastoldfiu mfuhu : Ketahuilnh,
sesunggularya merela merrulinglun diirrya, membunghtklan badan dan
menundtklan kqala untuk menyembunyilan diri darinya Qilabi).

Sesungguhnya semua orang kafir yang benci kepada seruan tauhid
membungkukkan badanrya atau memalingkan diri dari Nabi serta membelakangi
Nabi sewaktu membaca al-Qur'an. Maksudnp supala tidak ada orang png dapat
menpksikan kelakuan mereka )ang gemetar, ketika mendengar pembacaan ayat-
alat al-Qur'an.

Alaa hiilu yasngh-syuurut tsiyaabahum ya'lamu maa ywimtutu wa mut
yu'linuurw : I{etahuilah, l@tilu merelu menyelimuti badan merela dengan
lain-lwinnya, Allahmengetahui apayang merelu mlnsialan dan apayang
merela lahirkan.

Membungkukkan badan, menundukkan kepala, atau memalingkan diri, dan
membelakangi Muhammad untuk meryrcmbunyikan diri, serta menutup badan
dengan kain supala Allah tidak melihatnp adalah perbuatan sia-sia. Sebab, Allah
mengetahui apa )ang mereka rahasiakan pada malam hari dan apa yang mereka
lahirkan @erlihatkan) pada siang hari.

Inruhuu'aliimum bi dztotish shtrduur : Sesungguhnya Allah senantiasa
mengetahui segaln isi dada (lruti).

i 12.]1"21,t-z -2,7
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Allah tetap mengetahui semua rahasia dan semua goresan hati. Maka,
janganlah kamu menyembunyikan keraguan dan prasangka di dalam hatimu

mengenai tauhid, amar, dan wahyu Allatt.

KESIMPULAN

Dalam ayat ini Allah menjelaskan keadaan p4ra musyrik dan sifat mereka

yang sangat mengherankan, yang hanp menunjuk kepada kelemahan dan

kejahilannya.

t87l
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512

(6)

(7)

Dan tidak ada seekor Pun binatang

melata di bumi, melainkan Allah
yang menanggung rezekinYa, dan

Allah mengetahui tempat tinggalnya

serta di mana dia ditemPatkan.
Seluruhnya tercantum dalam Kitab
yang nyata.4

Dialah yang telah menciptahn langit
dan bumi dalam enam hari. Dan
singgasana pemerintahan-NYa
terletak di atas air untuk menguji
kamu; mana di antara kamu Yang
lebih baik amalannya. Sungguh jika
kau bacakan kePada mereka:
"sesungguhnya kamu akan dibang-

kitkan (dihidupkan kembali) sesudah

mati", tentulah semua orang kafir
menjawab: "[ni tidak lain sebagai

sihir yang nyala."5

Sungguh jika Kami mengakhirkan
azab untuk mereka Pada suatu masa

yang ditentukan, tentulah mereka

berkata: 'Apa yang menghalangi-
nya?" Ketahuilah, pada hari ketika

azab datang kepada mereka, maka

azab it:u tidak bisa dihindari. Pada

hari itu mereka diliputi oleh azab

yang mereka perolok-olok.

'$fr t;u$5t:'6;lt'i,;'t1'61
'#.6,i;;;4;ut!;i:ti:'4s

6'a;,i6"f$'gufo,lV'

(8)

TAFSIR

Wa maa min daabbatin fil ar4hi illaa 'alallaahi rizquhaa : Dan tidnk

ada seel<orpun binatang melata di bumi, melainl<an Allnhyang menanggung

rezekilrya.

a Kaitkan dengan S.29: al-Ankahrut, 60; 5.6: al-An'aam' 38.

s Kaitkan dengan S.10: Yunus; S.25: al-Furqaan; S.17: al-Israa';

Faathir; S.42: asy-Syuura; S.21: al-Anbiyaa', 30-35; bagian awal S.4l:
Sajdah.

5.46: al-Ahqaaf; S.35:
Fushshilat dan S.32: as-

'WbNW:*StLdsuq
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Allah memudahkan binatang-binatang itu mencari rezr,ki dan menunjuki
binatang-binatang itu usaha-usaha yang mendatangkan rezeki.6 Kata "binatang"
yang terdapat dalam ayat ini mencakup semua jenis binatang, baik png dapat
dilihat dengan mata ataupun yang tidak, baik yang hidup di dasar laut, di celah-
celah batu ataupun png hidup di angkasa )ang tinggi. Masing-masing binatang
mendapat makanan png sepadan dengan dirinya.

Wa ya'lamu mustaqarruhaa wa mtntauda'ahaa : Dan Altnh mengetahui
tempat tinggalnya serta di mann dia ditempatlwn.

Allah mengetahui tempat tinggal binatang-binatang itu, sebagaimana Allah
mengetahui tempat penyimpanannya sebelum dikeluarkan ke muka bumi, baik
melalui rahim induknya maupun perut bumi. Di dalam masing-masing keadaan
itu, hanya Allah yang memberikan rezekinya.

Killun fii kitaabim mubiin : Seluruhnya tercantum dalam Krtab yang
nyata.

Semua lang tersebut itu, baik binatangnya, tempat tinggalnya, tempat
penyimpanannla, maupun makanannya, semua termaktub dalam kitab png nyata,
yaitu Lauh Mahfuzh yang mencatat semua kadar (ketentuan) makhluk.

Wa huwal laizii khalaqas samaawaati wal ardhn fii sittati ayyaamin :
Dialah yang telah menciptalan langit dan bumi datam enam hari.

Hanp Allah png telah menjadikan langit dan bumi dalam waktu enam hari
(masa). Dua masa unnrk menjadikan bumi, dua masa untuk mencipakan makanan-
makanannp, dan dua masa lagi untuk menciptakan langit png tujuh. Hal ini
dijelaskan dalam surat Fushshilat ayat 9 dan 10.

Yang dimaksud dengan "hari" dalam ayat ini adalah masa, pitu *masa.

png hanp Allah sendiri yang mengetahui batasnya. Tentu saja, pengertian hari
di sini tidak sama dengan pengertian hari di dunia.T

ulama falak telah menetapkan bahwa "hari" di planet lain di luar planet
bumi berbeda dengan 'hari" di bumi, terutama tentang jangka waktunya. Hari-
hari Allah menjadikan alam ini berlangsung sejak masih merupakan kabut dalam
waktu beribu-ribu tahun.

wa luana 'ar-syuhuu 'alal maa-i : Dan singgasana pemerintahan-Nya
terletak di atas ain

6 Baca S.20: Thaahaa, 50.
7 Baca S.32: as-Sajrlah,5; S.15: al-H1ir, 14. Baca Ahmad juz IV no. ll; at-Ttrrmudzi,44l
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Singgasana pemerintahan-Np sebelum Allatr menciptakan langit dan bumi

adalah di berada di atas air.

Apakatr png dimaksud dengan "Arsy Allatl", singgasana pemerintahan-

N1a, tempat pengendalian alam, ataukah suatu malihluk? Hanla Allah png
mengetahuirya. Karena 'arsy itu dari alam gaib, pqg tidak kita capai dengan

pancaindera dan tidak dapat digambarkan dengan pikiran-

Oleh karenanlalatr, diriwayatkan dari Ummu Salamah, Malik, dan Rabi'ah.

Beliau-beliau itu berkata:

"Bercemayam di ans Arcy iu dapat kita l@talui, tetopi fugairrwu caru Tulwtt

bersemayam itu tidak dopat kita kcultui."

Dari ayat ini dapat kita ketatlui batrwa )ang ada sebelum Tbhan menjadikan

langit dan bumi, selain dari 'Arsy-N1a, adalatr alr yang pokok bagi penciptaan

semua png hiduP.8

Al-Qur'an bukanlatr suatu kitab ilmu pengetahuan )ang menjelasken semua

teori dan menjelaskan semua kaidah ilmiatr. Al-Qur'anhaqa sebuah kitab unnrk

mengatur kehidupan manusia di alam ini, baik dari segi undang-undang dan

hukum maupun dari segi amal usaha ataupun dari segi politik, ekonomi, sosial,

dan lain-lain. Oleh karena tiada perlulatl'kita berusaha mengistinbatkan teori-

teori ilmiah dari al-Qur'an. Meskipun demikian, al-Qtr'an tidak bertentangan

dengan teori-teori itu. Jika terdapat pertentangan sec:ua latliriah, sssudah kita

memahami dan mendalaminla, hilanglatr pertentangan itu-

Maka karenanla, kita memaknai 'Arsy di sini bukan dengan tahta kerajaan

tempat bersemqamnla raja, tetapi penadbiran, penciptaur, dan hukum. Mapun
'air' lang ada sebelum Tirhan menjadikan lan$t dan bumi, itulah kabut yang

tersebut dalam ayatg dan 10 surat Fushshilat.

Tbori penciptaan alam )ang dikemukakan oletr teori ilmu pengetahuansesuai

dengan teori al-Qur'an, sebagaimana firman Allah png tersebut dalam surat d-
Anbipa'.

Kesimpulan pembatrasan secara ilmiatr tentang kejadianbumi adalah seperti

di bawah ini:

I(2nt (1755), s@rang atrli filsaftt bangSa Jerman dan Wlace(1755), seorang

ahli ilmu alam bangsa Prancis, mengemukakan teori kabut (net/elfreori) mengenai

susunan matahari. Menurut mereka, matahari, planet-ptanet dan satelit pada

zamar- datrulu merupakan sebuah kabut gas png pijar serta berkisar menurut

sebuah sumbu (roasi). Karena perkisaran itu makin lama makinbertambah cepat

dan gas itu makin lama semakin rapat, sehingga bentgk gumpalan itiu berupa

sebuah lensa.

8 Baca S.21: al-Anbilaa'.
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Pada bagian katulistiwanp terlepaslah berulang-ulang bcbcrapa bagian laqg
masing-masing makin lama semakin rapat pula. Bagian+agian ,ang tcd€pas
itulah png menjadi planet'planet. Masing-masing planet be4puar menurut
sumbunla, sehingga bentukrya tidak bulat sekali, seperti terlihat dalam benhk
bumi, tidak bulat betul, agak pepat di sebelatr kutub.

Masing-masing planet bertambah dingin, di sebelah luar sudah sedcmikian
banfak suhunla, sehingga gas itu menjadi cair dan lama-kelamaan merrjadi zat
padat, dan terjadilah kerak bumi. Proses pendinginarr pada planct bumi masih
berlangsung terus, tetapi keadaan di teras bumi masih sangat panas.

Teori Kant-Laplace itu hampir satu abad dianut omtrg. Akan t€tryi rlengan
bertambah majurya ilmu pengetahuan, pen5rclidikan-len)alid:ikan pag lebih tditi
yang terus dilakukan terryaa membuktikan lang lain, sehinggatoori lGm-I4lace
ditinggalkan orang.

Pada tahm 1905, Chamberlin dan Moulton meryiarankan teori baru png
terkenal dengan nama 'teori planetesimal". Tbori ini mengemukakan bahwa
susunan tata surla kita lebih dahulu merupakan suatu kabut pilin (spiral rormige
nwel). Pada kabut pilin ada kelompok-kelompok benda halus, 5ang dinamaken
"planetisimal".

Dengan adanp gala tarik-menarik, maka png lebih besar menarik png
kecil-kecil. Dengan jalan seperti itu terjadilatr sebuah bola besar di tengehrya.

Bola besar tersebut menjadi matatrari kita, sedan,gkan planetisimallanetisime
itu menjadi planet-planet.

Oleh karena sifat kabut pilin inr sejak dari semula berputar, mata semua
planetbersama dengan satelit-satelitrya masih tetap berputar meruut sumburya,
dan semuanla beredar mengelilingi matahari sebagai pusalnla.

Selanjutnya, Jeans dan Jefferys, ahli ilmu bintang Oangsa Inggis)
mengemukakan "teori pasang". Menurut teorinya, pada suanr ketika terdryat
sebuah binang png melintas sangat dekat dengan matahari. Sesuai deqgan hukum
ilmu alam tentang adanp gala tarik-menarik anara dua belah benda, s€eerti
terj4di pasang naik terjadi di bumi sebagai da)a tadk dari bulan, makapengaruh
binhng png melintas dekat maatrari iar sedemikian besarnla, sehingga sebagian
dari matatrari mencuat keluar. Bagian png tersumbat keluar iur berbennrk oenrur
dan lama-kelamaan terpisah dari bola matahari, akan tetapi masih beredar
mengelilingi matahari.

Pada gumpalan gas png berbentuk cerutu inr terjadi kelompok-kdompok
png lebih rapat, )ang boleh kita samakan dengan inti kondensasi. Maka menunrt
banlaknla inti png terjadi itu terbagi-bagilatr bagian png berbentuk Eruru ihr
atas beberapa bola, dan itulatr planet-planet. Eng terdekat dan tfrjafi dari matahari
berupa planet-planet kecil, sedangkan png berada di teirgah-tengah agak besar.
Planet Jupiter png berada di tengah-tengah merupakan png tcrbesar di antara
sembilan buatr planet.
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Sebagai kesimpulan dari satah satu teori terjadirya bumi adalatr sebagai

berikut.

Pada permulaan sekali, bumi adatah sebagian dari gumpalan gas matahari.

Gumpalan gas )aqg terbesar itu senantiasa dalam keadaanberputar. Dikarenakan

oleh suatu sebab, maka terlepaslah sebagian gumpalan itu dan tercampaklah jauh

memisah. Namun masih terus-menerus mengelilingi gumpalan besar lang
ditinggalkannla. Itulah kelak png menjadi bulan. Demikimlah terjadirya keluarga

matatrari (tatasurp) kita ini.

Di dalam alam semesta kita ini terdapat beribu-ribu keluarga matatrari.
Pusatqa selalu satu benda langit png mempunlaipanas sendiri, seperti matahari.

IGjadian itu tentu memakan waktu png lama sekali. Jadi, bumi png kita kenal

sekarang ini memakan waktu berjuta-juta tahun dan lebih dahulu melalui proses

kejadianrya sejak semula.

Setelah bumi bertambah dingin, berubatrlatr gas menjadi cairan. Lama-

kelamaan terjadilah di sebelah luar satu lapisan padat (kulit bumi). Sesudah kulit
bumi menjadi sangat dingin, barulah di aAsrrya dapathidup berjenis-jenis makhluk.
Pada mulanya hanla dapat hidup tumbuh-tumbuhan dan binaung-binatang png
sangat sederhana. IGmudian setingkat demi setingkat bertambatr sempurnalatr

hidup di alam ini.

Sebagai tambahan, baiklatr di bawah ini bernrrut-turut disebut nama planet-

planet png menjadi keluarga matatrari. Yaitu: 1. Merkurius, 2. Venus, 3. Bumi
(Ge), 4. Mars, 5. Jupiter, 6. Saturnus, 7. Uranus, 8. Neptunus, dan 9. Pluto.

Kita dapat menetapkan batrwa teori-teori ilmiah png sesuai dengan al-Qr'an
adalah:

krtana: Sebelum Allatr menjadikan langit dan bumi hanlatah terdap at znrrub
zgrmhlang menyerupai kabut dan air png menjadi unsur-unsur pokok terjadirya
alam ini.

Kedua: tangit dan bumi pada mularya adalatr suatu paduan, dan kemudian
Allah menceraikannya. Allah pun menjadikan udara di antara keduarya, png
menghilangkan panasnla bumi, agar kita dapat hidup di atasnla. Udara pqg
bergerak dan terus berpindah-pindatr itulah png menyebabkan urrun hujan serta
membentuk sungai dan laut.

Iktiga: Apa yang dinamakan langit bukanlatr suatu planet, tetapi ruang png
tidak berbaas png harya Allahlah png mengetatrui dan ruang itulah fang menjadi
rempat beredarnla seluruh keluarga bintang-bintang itu. Tbtapi dapat kita katakan

bahwa png dimaksud dengan tujuh petala (apis) langit adalah tujuh kelompok
keluarga bintang, png masing-masing beredar menurut garis edarnla sendiri-
sendiri.

Li yabluwakwn ayyukum ahsanu 'amalan : Unruk.menguiimu, ntaru di
antam lannu yang lebih baik amalnnrrya.
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Allah menjadikan langit dan bumi serta segala isinla untuk menguji kamu
dan supap jelas di antara kamu, siapa png lebih baik amalannla. Allah juga
menjadikan untuk kita semua isi bumi dan menundukkannya bagi kita. Selain
itu, juga menjadikan kita mempuryai kemampuan untuk menggali segala manfaat
yang terdapat di bumi, tetapi juga mempuqai potensi untuk merusaknla. Maka
Allah akan memberi pembalasan yang baik kepada orang )ang mensyukuri nikmat-
Np dan akan mengancam orang )ang mengingkari nikmat-Np.

Wa la-in quka inrwkum mab'untsuurw nim ba'dil matrti la yaquulanrul
la4ziirw lwfaruu in haadzna illoa sihrum mubiin : Sungguh jila lamu
bacalant lrqada merela * 

Sesmg gulurya lannu alan difungkitlan (dihidtrylan
lrembali) s esudah mnti ", t entu s emuo omng kafi r menj awab : " Ttdnk lain hal
ini hanyalah sebagai sihir yang nyata."

Jika kamu mengatakan, hai Muhammad, kepada orang-orang kafir itu:
"Sesungguhnla kamu akan dibangkitkan (dihidupkan lagi) sesudah mati untuk
menerima pembalasan dan ganjaran amalan", tentulatl mereka menjawab: "Apa
yang kau datangkan untuk menundukkan kami ke bawah agamamu itu tidak lain
hanplah sihir png nlata )ang menyihir kami."

Wa la-in akh-klruftanoa 'anhumul 'a4ztaba ilaa ummatim ma'duudatil
la yaquulunrw maa yahbisuhuu : Sungguh jikn lfumi mengakhirlan aznb
atas merela pada suatu ruNa yang ditenrulun, tentulah merela berlata:
%pa yang menglnlangfuya?'

Jika Kami memperlambat azab atau menangguhkan waktu png sudah
ditentukan dalam ilmu IGmi sesuai dengan rencana l(ami, tentulatr mereka berkata:
'Apa lang menghalangi terjadirya azab ini?" Sebenarnla mereka tidak bertanp
tentang penghalang, tetapi mengingkari kedatangan azab itn sendiri.

Alaa yauma ya'tiihim laisa mashruufan 'anhum : Ketahuilnh, pada lnri
lretila azab itu datang lcqada mereka, mala azpb itu tidak dopat dihindari.

Azab png dijanjikan itu akan datang kepada mereka pada masa png telah
ditentukan. Pada hari itu tidak ada png dapat menghindarkan aiaO Aarimereka.e

Wa haaqa bihhn maa kaanuu bihii yastahzi-uun : Pada lari itu merela
diliputi azab yang merela perolok-olok.

Pada hari itu, mereka png berada di segenap penjuru diliputi azab yang
sebelumnla mereka perolok-olok (cemooh). Tidak ada seorang pun png dapat
menghindarkan diri dari azab pada hari itu.

e Baca S.52: ath-Thnu, 7.
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KESIMPULAN

Dalam ard-ryt ini ltrhan meqielaskan belas+etes kodrC-Nya dan hubungan

ilmu-Nya dcngan kehidupan mmusia. Selain iUr iuga mcnerangfan teffang

p€ncipumn alam dan kedufukan 'arsy s€belum alam ini diciptahn. Allah

mcfatsamtan Fng sepefii iUr supaya menjadi jdas mam di amlla mamrqia 1649

l€bih baik emalannJ@, lalu memperoleh pembalasan Fng sempurm-

513

(e)

(lo)

Sungguh jika I(ami mcmberiken
sedikit rahmat kEpada manusia dari
IGmi, hldian Kami mencabutnYa

dari mcrck4 nah srmgguh manrsia
itu bcrputus xsa rlen mcngingtrari
nikmat-

Suryguh jika IGmi membcrilcan
sesuahr nikmet sesudah dia tertimpa
suaE bcncana, tenhrlah dia berkata:
.Semua bencana tclah hilang dari
padaku-' SesungguhnYa semua
manusia iur benar-b€nar bcrgcmbira

lagi tqtangga Airi.

(11) IGcuali mereka Yang sabar dan

me4gerja*an scmua amalal saleh-

Mc,rcla iur adalahon4gorang Png
mempeiolch ampunan dan Pahala

lang besar.

TAFSIR,

W bin a4uqmt insan miruru ruhnotu Mm ru'mfu nbrtu
inrutuu b yatatstm fufiw : $1otggutt iib rurd nwfurikn sedikit

ruhrw kqofu ntotuia furi Koni, kmudto$ni nummry fuii ns"k4
naka nwsia itu Mur-Mur furyUus osa fut noqingkali ,tibttd-

Jika I(xmi 6llah) memberikan suatu rahmfi dan suatu nikmet kepada

manrrsla, seeerti kesehatan Urbuh, keluasan rereki, su:rsa[a aman dan texffef,am,

kemudian l(ami mencabut rahmat iUr dari mereka derrgan sesuam sebab fng
timbul sesuai drngan sunnah IGmi, seperti munanlnya peufkit' menirygal funia

ataupun tertimpa bencana, tenurlah manusia berpuUrs asa tertad4 rahmat IGmi

'txvsLs$6{e{i
d;4,;489+cu5"p

:lir{'^rurW:;;.irsffj-6;
d3;sL;i1'$*'*-s,{{{t

'$a{riwwvfreint
d*$tFil{;rt



\n 12 $ra ll; ftmd ta79

dm hilmg harAan m kmbalirya rahmat kepa&n56. Mercka metupatan nikmn-
nikmat Fng masft ada @a m€rcka.

W bilb @ nhut b'da illtutu< ntariwJut b yquluau
tfuluhs togiat'ffi iruultut l4 ffiu fr+hrc : fuWgah iiha
Koni nanMifut sdstufi. nibnd swufuIt dia tertinpa sudu bstmra,
WUIah dia Wm' bnaa Mtmu telolt hilots fuIi afu .' $a5rotg gulaty
semur rrwu,sia ifr. Murhur beryanhim lagi berfuSga dfuL

Demi Allah, jika Knmi memberikan sedikit nikmat kepada manusia sesudah

dia ditimpa bencana mlah dia berkaa: 'Bencana telah berlalu dan tidak akan

kembali lagi serta tidat perlu aku ingat-ingat tagi. Aktt sekarang trrah berada

dalam tenikmaten.' hda masa ifir, dia sungguh sangat bergembim datr sangat

tertangga diri, re4i ddak mensyuhd nikmt-nikmat fang telah diberikan oleh

Allah.
ninglilnp; ryabila Allah memberihn kepada manusia png bertabir puurs

asa dan merrgingtrd nifmfi sesudah dia tertimpa bencana, niscala dia tidak
meryambrr nifmd iE d.Igen tersyutur keeada Allah. Dia merasa takiub dan

menpmDongfun diri.

Ilot b&ifu slufuut va 'mihsh shaofltdi uloaib lalum nogh'
fun ra qitu blib : Kcanoli mseka yry safur fut Droqeiakfri
sailru urulot saldl Mcreb itu afulolt otutgotug ytg naryemW
oilAowfuiplulaYtg fur.n
Eng tidak bedafu denitian hatr5alah mereka png sahar tshadap bencana

yang menimpa diritrF, tarcm iman kqrada Allah dan meagharapkan pahala-

Np serh mqcrjafan emalen-amalan yang saleh, ketika bencana ihr telah leryap

dan menqyuhri Allah dErgan nempergunakan nikmat png Allah felah berikan
nnhrk amalan tcbajiken dan kebafcian tepada hamba{amba-Nya. Mereka png
sabar dan beramal dengan pemh iman memperoleh ampunan dari Allah dan

@ala 5ary besar, fry hmf Allah sendiri Sang meagetahuin5a.

KESIMPULAN

Dalam tW-aW ini Allah menjdashan tabiat manusia" pitt bila nikmet
png ada padatrF dicabrf dia b€ryu6s asa den melupatan nikmat-nikmat Jang
masih ada- AFbila diberi siuanr nikmat sesudah tertimpa bencana dia pun

sombo4g dan bertangga diri. Ilatrla manusia )ang hrsabar dan bersyulur serta

mengrrjatan amalan png saleh png tidak bertabiat seperti iut.

r B.c. S-lB: *'A&, t-3-
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514

(12) Maka janganlah kamu meninggalkan
sebagian dari (apa) yang telah
diwahyukan kepadamu. Janganlah
kamu merasa sempit dada (emosi)

karena kamu tidak suka mereka
berkata: "Mengapakah tidak
diturunkan suatu perbendaharaan
kepadanya atau datang besertanla
seorang malaikat?" Sesungguhnya
kamu adalah seorang nadzir dan
Allah itu pemelihara segala sesuatu.

(13) Apakah mereka berkata: 'Dia telah
membuat-buat al-Qur'an itu."
IGtakan: "Datangkanlah sepuluh
sunt saja png kamu buat sendiri dan
panggillah semua onrng )angmampu
kamu panggil selain Allah jika kamu
memang orang )ang benar."

(14) Jika orang yang kamu serukan itu
tidak dapat memperkenankan per-
minraanmu, maka ketahuilah sesung-
guhnya al-Qur'an itu diturunkan
dengan itnu Allah dan bahwa tidak
ada tuhan selain Dia. Maka, apatah
kamu mau merneluk agema Islam?

5)1i|#IFtY6.':Lt1'635
,#J j:e'1 \;);{"itl 3 G *.
'rla.it3tMaiEiffK

d6',*U+*XU

e;LAW'Ji'r$t:rit;i;
*Vi'l;'#vrY;ffi,

btb.,$(W6rfiV.,#,jg
@0'b;A;i,:p|J#';r$lilfi$'3111';>!*4t;l{J#';r$ltfitV

TAFSIR

Fa la'alhlu toarikum ba'dlw mat yuulua iloilu wa dh,oa-iqum bihii
shadrulu : Mala janganlah kamu meninggallan sebagian dai (apa) yang
telah diwaltyulan kcpadamu. Janganlah knmu memsa sempit dada (emosi).

Janganlatr kamu tinggalkan, watrai Rasul, sebagian watryu mengenai tauhid
yang diturunkan kepadamu, )ang memberatkan telinga-telinga orang musyrik
untuk mendengar larangan syirik, indzar, dan ancaman, serta png menjelek-
jelekkan sesembahan mereka. Janganlah kamu merasa berat menlampaikan kepada

mereka segala apa )ang telah diturunkan kepadamu.

Ay yaquuluu laulaa unzih 'alaihi furuun au jaa< ma'ahuu *olokun :
I(arena lamu tidak su,la merela berlata: "Mengapalah tidak diturunlan
srnru perbendalwman l<qadanya atail datang besertany seoftmg malailat?'
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Janganlah kamu berlaku seperti itu, karena tidak suka mereka berkata:
"Mengapa Thhan Muhammad itu tidak memberikan kekalaa.n kepada nabirya,
supaya dia bisa menjadi seorang jutawan besar dan mempunlai keistimewaan

hidup, atau mengapakah tidak datang beserta dia seorang malaikat dari langit
yang menguatkan seruannya?" tr

Karena Nabi saw. sangat ingin supala mereka beriman, maka Nabi merasa

gelisah dan terkadang ingin meninggalkan sebagian vahyu. Allah memelihara
Nabi untuk tidak melakukan hal itu.z

Inrumaa anta ru4ziilaw walloahu 'alaa kulli syai-iw wakiil : Sesuttg-
guhnya lamu adalah seorang nadzir dan Allah iru pemelihara segala
sesuatu.B

Janganlah hal itu menyusahkan kamu, karena kamu hanplah seorang radzir,
yang menyampaikan semua apa )ang diturunkan kepadamu. Hanla itulah tugasmu.
Allahlah yang memperhatikan hamba-hamba-Nla dan semua perbuatan mereka

untuk diberi pembalasan png berpadanan (sesuai) dengan amal perbuatannla.

Am yaquuluunaf taraahu qul fa'tuu bi 'asyri suwarim nits-lihii
mufiamyaatiw wad'uu manis ta-tha'tum min duunillaahi in kuntum
s haadiqiin : Ap akah merela berlata :' Dia t elah membuat -buat al- Qur' an
itu." Katalan: "Datanglanlah squluh sumt saja yang lamu buat sendiri
dan panggillah semun omng yang mampu lamu panggil selnin Allah jil(a
lamu memang omng yang benar."

Para musyrik Mekkah berkata: 'Sesungguhrya Muhammad telah membuat
al-Qur'an ini." Jawablah: "Jika keadaan benar seperti yang kamu dakwakan,
maka bawalah sepuluh surat )ang sirma dengan al-Qur'an dalam kainggian susunan

bahasarya dan kepadatan isinla, baik mengenai politik, masyarakat, perundang-
undangan, kisah (sejarah) ataupun riwapt png kamu buat sendiri dengan tidak
mengatakan bahwa yang kamu buat itu dari Allah. Bukankah kamu adalah orang
yang berbahasa tinggi dan di antara kamu ada png ahli pidato dan ahli spir?
Jika kamu mengaku bahwa aku mempunyai penolong-penolong untuk menyusun
al-Qur'an, maka panggillah penolong-penolongmu, para ahli spirmu, oratormu
atau ahli kitab dan ahli sejarah untuk menyusun surat-surat itu."

Beberapa kali al-Qur'an mengajukan permintaan ini kepada kaum musyrik.
Terkadang meminta mereka membawa sebuah kitab seperti al-Qur'an, terkadang

tr Baca S.25: al-Furqaan, 7,8 unhrk mengetahui oceban karm musyrik itrr; S.18: al-Kahfi,
6; 5.27: an-Naml, 70; S.7: al-^A'raaf, 1.

12 Baca S.7: al-Israa', 74.
13 Baca S.2: al-Baqarah, 272; 5.88: al-Ghaasyilxah" 21,22; S.5O: Qaaf, 45.
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meminta me.reka membirwa satu surat saja dari al-Qur'an, dan terkadang sepuluh

surat $Perti delem surat ini'

fuilurrystqillttsttoho"fu'bmuuantumoauruilabi'ilmillaahi:
Iika orwtg Wrg k-"" '"i*on 

itu tidak dapat memperl<cnanlan per-

mintoot *u, ,uka ketohuilah sesunggulutya al-Qur'an iru dirurunlan dengan

ilrru Allort-

Jikasekrnr+ekrromudanpenotongmutidakdapatmemenuhipermintaanmu,
karaMuhamrnad, prffit *"."f" anilatrti batrasa lang terkelal dan para ulama

ahlul kitab pg."offiJ*"iron *ui-nabi, m"ta prinilah bahwa al-Qur'an

ini diturunkan oleh Allah kepada Muhammad dengan itmu-Nya dan iradat-Np

"*rf 
OU.p"it " 

kepada hanrba-hamba-Nla'

watluitwot,\ittaahtna:Danfuhwatidakadatuhansel.ainDia.
trGtahuilah, sesungguhnla tidak ada nrhan yang sebenarnp berhak disembah

selain Allah: Karena Ofr fetennran-tetentuan Allatr adalatr mengetahui apa yang

tidak diketahui,Lt r*"g lain dan tidak sanggup orang lain membuat apa yang

disanggupi oleh Allah'

fu rwt ottn muslimwut : Mafu' apatah lamu mau memeluk agama

Islnn?

Apakahsesudahmenerimahuiiatr-hui|atryangsedemikiankuatnyaitukamu
mag memeluk egeme Islam?

Scbab trm cYd

DirimlBtkandarilbnAbbas,batmaaJatiniqrunk.etikaqemimpin.pemimpin
almisy oi rrr"**rn rcrkara: 

.Hai rrrutrafrmao. Kalau benar kamu seorang rasul,

makajadikanlahuGi+"ri di Mekkatr itu menjadi em1l,' Sebagian dari mereka

berkata: 
.rr.i urnam-ad. Datangkanlatr para malaikat ytuk membenarkan

kenabianmu..MakaRasulullatr*"ni.o,uu..Sayatidakdapatmemenuhi
permintaanmu-"

KESIMPULAN

A}at-artinimenyatakanbah.uaNabisaw.bersedihhatikarenatuturkata
para musyrik' D;; ayat ini juga' Nabi meminta kepada mereka supaya

mendatangkan s.pol'h surat sa3i )ang menyamai at-!u1..a1 unftk meyakinkan

mercka bahua A-G'an inr memang benar-benar dari Allah'
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5r5

(15) Barangsiapa menghendaki hidup
dunia dan hiasann)a, niscap Kami
scmpumakan kepada mereka segala
amalannla di dunia. Di dunia, sedikit
pun tidak dikurangi hasil usaha
mereka.14

(16) Merekalah orang-orang png pada
hari kiamat tidak memperoleh
sesuatu kipcuali neraka. Tblah rusak
segala apa lang mereka perbuat di
dunia dan menjadi batal semua apa
yang mereka kerjakan.

"A\$W\WIA:+iio"y
@s;.:g*Wi;u,i$Yli

ia${;ytiiJ;,:{3S::*JI
@t{.13s?clJt6v*wYtt,

TAFSIR

Man ktow yuriidul lqaatad dun-yaa wa ziirwtahaa nuwaffi ilaihim
a'moabhum fiilwa wa hum fiihaa laa yub-khasuu.n : Bamngsiapa
mcnghmdaki hidup dtnia dnn hiasannya, niscaya l{ami merryempurnalun
kqada merela segala amalarutya di dunia. Di dunia sedikit pun lnsil usaha
mercka tidak dihrrwtgi.

Siapa yang beruntung di dunia ini dimanja hidupnp dengan kelezatan dan
kesenangan materi, serta tidak mempuryai persiapan Oekal) untuk hidup di akhirat
dengan mengerjakan kebaktian, keihsanan, dan ketaatan. I(ami sempurnakan
unn* merekahasil-hasil usahanya di dunia dan sedikitpun tidak dikurangi karena
kekafiran mereka. Hidup mereka justru dalam kemewahan, dengan kedudukan
(staurs sosial) )ang tinggi, serta memperoleh kenikmatan dunia png lain.

Manusia, ualaupun berbeda kedudukan atau status sosialnla, dan panutan-
panutann)a, semuanla terbagi dalam dua golongan:

1. Golongan png beriman kepada hari kiamat dan hidup yang kedua.

2. Golongan )ang hanla berpendapat batrwa hidup itu sekali saja, yaitu hidup
di dunia. Merekalah png dimaksud oleh ayat ini. Itulah sebabnya, mereka
tidak mau mengimani al-Qur'an, meskipun telah npta kemukjizatannya.

Pembalasan png diperoleh oleh seorang manusia di dalam dunia dikaitkan
dengan usaha mereka sendiri, ketetapan yang ditentukan oleh Allah. Pembalasan

14 Kaidon dengan S.42: asy-Syuura, 20.
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yang diperoleh pada hari akhirat sesuai dengan kehendak Allah, tanpa campur

tangan manusia sedikit Pun.

Illaa-ilul b4ziiru laisa lahum fil aakhirWi illannaaru wa lwbi'tlw maa

shnru'tu fiihta wa baathilwn man lcaanuu ya'mahntn -- Merelalah o'ttttg-

omng yang pada hari kiamat tidak memperoleh seswfiu: kecwli nemla.

Telah rusak segala qa yang merela perhtat di dtnia dan meniadi batal

semua qpayang merela lrerialan'rs

Mereka png hanla mementingkan dunia dan hiasannp tidak memperoleh

hasil di afniiat tatf, selain neraka. Sebab, mereka tidak melakukan sesuatu

untuk kepentingan akhirat. Semua amalan saleh png mereka lakukan di dunia'

seperri UlrUagai macam usaha sosial )ang tidak didasarkan pada iman terhadap

Rtiatr, maka pupus dan sifnalah pahalanya. Amalan itu tidak mendatangkan ftedatt

apa-apa.

KESIMPU LAN

Dalamayat-ayatiniTuhanmenjelaskanbahwapendorongyang
.rrrU-Jti*"i, para musyrik menantang dan mendustakan Rasul tidak lain karena

mereka menghendaki tenitmatan dunia, sedangkan Islam mengutamakan aktrirat'

516

(17) Apakah orang yang berada dalam

keterangan yang nyata dari Tbhannya

dan dilnratkan oleh satu saksi dari

Allah dan sebelum satsi itu sudah

dikuatkan oleh Kitab Musa Yang
menjadi imam dan rahmat. Mereka

yang daPat mengumPulkan kete-

rangan-keterangan itu beriman
kepadanYa. BarangsiaPa dari go-

longan QuraisY itu berkufur, maka

nerakalah Yang menjadi temPat

kembalinYa. Maka janganlah kamu

berada dalam keraguan mengenai

masalatr al-Qur' an; sesungguhnya dia

adalah kitab yang hak (benar) dari

't)+g,t&p'r#:fuVd
,$!Pir;'cv:e;5q+ii';'
-ff,rrrrK-i6'y,u#1"
'iY^+*L\Ufi[:r;.;$6

@'riitl;$v{1l#;1v:;:#

ri Lihat S.17: al-Israa', 18.
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Tbhanmu; akan tetapi kebanpkan
manusia tidakberiman

. 
TAFSIR

A fa man koaru 'alat bayyitwtim mir mbbihii wa yatluuLu syaahidum
minlru wa min qablihii kitaabu muus aa imaamaw wa mhmatan : Apt alah
orury yang beruda dalfrit ketennganyang nwta dari Thtawtya dan dihntlen
oleh sau saksi dai Allah dan sebelum satrsi itu sudah ditantt@n oleh Kitab
Musayang menjadi imam dan mhmnt.

sebagian ahli taftir berkaa: "yang dimaksud dengan orang )ang berada
dalam keterangan )ang nlatapadaayatini adalatr Nabi sar. )ang sungguh*ungguh
melakini batrwa beliau adalah seorang nabi., Sedangtun l"rs dimaksud o"d*
keterangan-keterangan )ang nlara di sini adalah truji*-irujjh png menunjuk
kepada kebenarannya, sebagaimana yang dimaksud oingan saksi ying
menguatkannla, laitu al-Qur'an. "

Ada pula png berkata batrwa png dimaksud dengan keterangan )ang nlara
adalah al-Qur'an, sedangkan png dimaksud dengan salai adalatriiuril. ao.pu,
makna 'yntluulut" dalam apt ini adalatr "png dibacanp" bukan -)ang oiikuti"
atau'5ang dikuatkannya. "

walhasil, kalau kita menghendaki dengan .orang png berada dalam
keterangan lang n1ata" di sini adalah orang mukmin secara urnum, maka makna
alat ini adalah: apakatr para mukmin png mempunpi fitrah )ang sehat png
menlalurkannla kepada membenarkan slariat png dikukuhkan otetr al-eur';
dan disampaikan oleh Jibril kepada Nabi dan langsung diteruskan kepada urnrt,
dan sebelum al-Qur'an itu terah datang at-Thurat png oiturunkan kepada Musa
png menjadi saksi bagi kebenaran al-eur'an adalatr sarna dengan orang_orang
png tidak mempunpi sifat-sifat tersebut )ang hanla mementiigkan tetrioupai
dunia?

Jika kita maksudkan dengan 'orang-orang png berada dalam keteranganrg nyata" itu Muhammad sendiri, maka makna ayat ini adalah: epaLn
Muhammad png mqakini berdasarkan pada cahala petunjuk dari Thhannla
bahwa dirinp seorang nabi png dikuatkan oleh al-eui,* dan oleh kitab png
diturunkan kepada Musa png menjadi imam dan rahmat itu sama dengan ,"i.t,
png tidak bersifut seperti itu?

ulaaifu yu'mirualu bihii : Merela yang dqat mmgmpullan kae mngan-
keterungan itu berimon kqadanya.

Mereka pqg dapat mengumpulkan antara cahayap.etunjuk png menyinari
lubuk hati dengan keterangan png diperoleh dari ,rana (amal), mengimani al_
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Qur'an dengan sesungguh-sungguhnla dan dengan kesungguhan hati berpendapat

batrwa al-Qur'an ito U"ut rrfutt"[ituU-png dibuit-buat oleh seseorang manusia'

Wam*yy&furbihiimirulahzrubifanruurumau,idulluu:Bamngsiapa
dari gotangon O"iiry iru ber*tfui, maka nemkalnh yang meniadi tempat

rumtul@-

Merekadarigolonpnmanasaja}angmengingkarialQur,an,makanerakalalt
rcmpat kedianlannya .iot"t"tuqatii: 

;Va,ng dimaksud dengan golongan-golongan

yangkafirdisini"o"r,r'BanuUmaylah,BanuMughiratribnAbdillahal-
Makhzuni, oan Huarga Thalhah ibn ubaidillah, serta semua ahlul kitab yang

be4ierilaku seperti perilaku mereka' "

Falu taht fii miryatim minhu inruhul !*qqu mir mbbikt : Malu

janganWtnanubemdadalamkemguaninmgerui.masalahal.Qur,an;
"iesinssutt tyr dia adalah kitah yang hak @erur) dari Ttuhanmu'

Makajaneanlahkamu,wahaiparamukallaf,menaruhkeraguantentang
masalah al-Qur'an. Kitab suci itu hak (benar), )ang datang dari ruhanmu png

telah menjadikan kamu.

walukittno ak-tsarun nansi raa yu'minuun : Aran taapi kcbanyalan

manusiartdokberimon'

Tetapikebanyakanmanusiatidakberimandenganprr.gdemikianitu.Para
musyrik menolak iman, karena pengaruh taklid buta dui para pemimpinnF,

sedangkanp"r"p".irpin,noAogO'f'n*berimankarenadipengaruhioleh
,ifup:rorUoog.^66"pon atrlul kitab, karena moreka telatr memalingkan agama

p-#naui dan-karenabermacam bid'ah png mereka ada-adakan.

KESIMPULAN

Dalama5atiniTlrhanmenjelaskankeadaanorangyangmenghendakialhlrat
dan beramal 

"ntorrry", 
."ou,sk n dia pun mempunlai nurpeonjuk dari r\rhan

yang disaksmn r"tfiirt;d or"n A--Ot'arr. i\'han menjelaskan pula akibat-

lr.ii'ut png dihadapi oleh orang yang ingkar'

517

(18) Dan siapakah yang lebih zarim 'dg|:$'{b\:&Gi;l|l:{g'i5

Mereka dihadaPkan kePada Tirhan-



luz l2 Sur* ll: Huud

nya, dan berkatalah semua saksi:
'Inilah orang-orang yang berdusta

terhadap T\rhannya"; ketahuilah
bahwa laknat Allah kePada mereka
png zalim.
'Yaitu mereka yang menghambat
hamba-hamba Allah dari jalan-NYa

dan mensifrti jalan Allah itu tidak
sebagaiman4 mestinla, dan mereka

mengingliari hari atftirat.

Mereka itu bukanlah orang-orang
yang sanggup memPerlemah Allah di
muka bumi. Tidak ada bagi me.reka

penolong selain Allah. Dilipatganda-

kan azab untuk mereka. Mereka tidak
sanggup inendengar al-Qur'an dan

tidak pula molihat jalan y4ng benar.

(21) Merekalah orangorang yang merugi-
kan diri sendiri dan hilanglah dari
mereka apa lang mereka ada-adakan

itu.
(22) Sebenarnp mereka itulah orang png

rugi di alftirat.
(23) Sesunggubnya mereka semrur ydng

telah beriman dan mengerjakan
amalan-amalan saleh dan khusyuk
sorta khudhu' kePada TirhannYa,
itr,rlah para penghuni surga; mereka

kekal di dalamnla.

(2a) krumpiunaan dua golongan (kafir
dan muhin) adalah sePerti orang

buta dan tuli dengan orang ),ang
. nyatang matanya dan telinganYa

mendengar. Apakah keduanYa sama?

Apakah kamu tidak meqadariqa?

o'd$t@?,.Ji\'(';5=4t'91

?#W";;-lttVAe.-:lt,$!r
@3jia$,s

$t:if<)iwJtl'.u3-fir

(1e)

(20)

V*.VFJi$i"'b"':1i51
afiiituif;\g;

' 
i{sgut ;it a3- nav& {la ;t' '3fgf6J;; ,'tt9i'b

6j;Awtb.:;itd
b,;tf i*'a'oAr$bti,$iY

@'rinEw'lfl:+Wr,$r

Wrd6**V&fsic,Jffi
d(,jHl6(r(fuaV*,F

TAFSIR

Wa man azblamu milnmanif urua 'ablloahi lw4ziban : Siqalahyang
lebih znlin daipada oftmg yang memhnt-brnt l<ebohongan?

Tidak ada seseorang png lebih zalim, baik atas dirirya ataupun atas orang

lain, daripada orang-orang lang membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Baik

terhadap watryu-Np maupun sifrt-sifat-Nla atau terhadap hukum-hukum-Nla.

.d)9\&

I 887



I 888 Surat 11: Huud luz l2

orang-orang musyrik membuat kebohongan terhadap Allah, yaitu

mengadakan wali-wali dan sekutu bagi-Nya. Misalnla, kamu mengaku

@eranggapan) bahwa Allatr mempunlai anak. Maha linggl Allah dari apa )ang
mereka persekutukan, dan Matra Suci Allah dari apa yang mereka sifttkan.

(llna-ika yu'rt4huuru 'alot mbbihim wa yaquulul asyhaodu lraa-ulag'il
b4ziiru lu4ztbuu'alaa rubbihim alaa b'rwtttlluhi'abzJt z.ltulimiin :
Mereta dihadry lan kqada Allah dan berkanlnh semrn sa}rii :' IniM onmg-

omng yang berdasn tertudnp Tfulwwtya.' IQtahuilalt: 'Labrfr Allah itu
kqada merelin yang zalim. "

Mereka png terlalu jauh datam kekafiran dan kemusyrikan aken dihadapkan

kepada Tirhan untuk dihisab amalan-amalannla. Pada hari itu berkatalah para

malaikat, para nabi, dan orangorang satetrl "Mereka inilatr png berdusta t€rhadap

Allatr dengan mengadakan berbagai macam kebohongan." IGtahuilah, bahwa

laknat Allah itu ditimpakan kepada orang-orang lang zalim.16

Alta4ziirw yo-shttddutttu' an s abiilillmhi wa yab-ghwnulua twqiaw wa

hum bil aakttitwi hum kaafiraun : Ynitu meruka yng morghanba hamfu
Altah dart j atan-I,Iya fun menytfati i alnn Allah tidak s ebagaimaru rrcstittry,

sedangtan merela mangingkari negeri amiffi .

Orang-orang lang zalim adalatl mereka png menghalangi manusia untuk

mengikuti jalan Allatr: agama Atlatllatl png lurus dan iatannfa png lempang.

tvterita minyiftti agama Allah tidak sec:ra jujur unok meqlauhkan manusia

dari agama-Np. Mereka sendiri mengingkari negeri akhirat, tidak mengimani

hari kebangkitan dan hari pembalasan.

Utob-ilu lam yakuunua nu'iiziiru fil ar4hi wa m/,/, kauu lalnan min

duunilluhi min auliyaa* yudlwa'afu lahanul 'adzmbu : Mercka

bulanlah omng yang sanggup (numpu) menperlemah Allah di mka bwni.

Ttdak ada bagi merela penolong selain Allah. Di@Agandakon aznhrya

untukmercka.

Orang-orang yang menghambat manusia dari jalan Allatr sama sekali tidak

dapat memperlemah Altah di dunia, apabila Dia berkehendak menyitsa mereka-

Balk dengan jalan membenamkan mereka ke dalam tanatr atau dengan jalan

pembinasaan png lain. Mereka semua dalam genggaman atau kekuasaan Allah-

Tidak ada bagi mereka satu pun penolong selain Allatt.

16 Baca Muslim I: 70 hadis Ito. ?AO;5.46. a1-1t[g'min, 51-52.
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Moa koanuu yastafitii'utous som' 4 w a mot luaruu yubshirutm : Merula

tidak ranpu mandengar p onbacmn al- Qtr'ut dan tidak pula ruMpu trulilW
jalanyang berwr.

Sebab-sebab Allatr menggandakan azab untuk mereka adalah, karena mereka

tidak mempergunakan telingarya untuk mendengar pembacaan al-Qur'an png
menyeru mereka kePada kebenaran.

yang dimaksud dengan "mereka tidak mendengar dan tidak melihat" adalatt

mereka tidak mempergunakan pendengaran dan penglihatannya untuk
menlampaikan segala apa )ang mereka dengar dan mereka lihat ke dalam lubuk
jiwa atau hatin1a.17

Illoa-il@t b4ziitw klusiruu nnfiwahurr. wa dlwlb 'anhum maa lcatnuu
yafiaruun : Merelalah orang-omng yang merugilcoil diri sendiri dan

hilangtah dari merela segaln apayang merela ada-adalan.

Mereka png bersifat seperti itu adalatr orang-orang )ang merugikan diri
sendiri dan hilang lenyaplatr apa )ang mereka reka-reka. Mereka semua akan

dituntun menuju jatranam dan tuhan sesembatlannla selain Allah tidak muncul

lagi, karena tuhan sesembatran iO di dunia adalatr batu, kayu, atau benda logam

lainnp.

Loa jaruma awwluan fil aakldrwi hwrtul aldtsaruun : Seberwntya, mercla

itu adalah omng-omng yang rugi di affiimt.

Sedikit pun tidak ada keraguan bahwa mereka adalah orang )ang paling rugi
di akhirat. Sebab, mereka telatr menukar surga dengan neraka )ang sangat panas

apinp.

Inrul la4ziitw Mnanuu wa 'amilush shadiluati wa aWt-batuu ilaa
mbbihim uloa-ika ash-luabuliannui hum fiilua khaaMwm : Sesung-

guhnya merekn yang telah bertmnn dan mengerialun amalan-amahil saleh

dan llrusyuk sena llrudhu' kqada Tfulwnnya, itulah pam pmghuni sutga;

merelu l<eknl di dalamnYa.

Mereka lang membenarkan Allah dan Rasul-Nla serta mengerjakan amalan-

amalan saleh diserAi tunduk kepada Atlatr dengan sesungguh-sungguhrya adalah

penghuni surga )ang kekal abadi. Mereka akan terus-menerus berdiam di
dalamnla.

Ma+saful fariiqaini ktl a'maa wol a-shtnmi wal ba-shiiri was sarnii'i hal
yas tawiyaani ,na4salan a falm tad'zlklwrttttt, : Perutpamaan dwt

" 
":ca 

S.41: Fttshshilat" 25.
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golongail (lafir dan mulontn) adalnh sqerti onng buta dan tuli dotgan
. omng nyabng mrfianya dan mendengar. Apalah kcdnnya samo? Apakalt
lamu t idak menyadarinya ?

Apakah persamaan dua golongan itu pada sifrtrya, keadaanrya atau pada
akibatnp? Sekali-kali kedua golongan itu tidak sama. Apakah kamu tidak
mengambil pelajaran, lalu kamu membedakan antara golongan png kafir dan
golongan png beriman?

KESIMPU LAN

Dalam apt-a1at ini Tirhan menjelastan keadaan orang kafir dan orang muknin
di dunia, dan apa 1ang akan dihadapi oleh kedua golongan itu di akhirat.

5t8

(25)

(26)

(27)

Dan sungguh Kami telah mengutus
Nuh kepada kaumnp. IGta Nuh:
"Sesungguhnya aku adalah seorang

lang membawa kabar menakuti png
nya.ta kepadamu."rE

Yaitu: Janganlah kamu menyembah
selain Allah; sesungguhnla aku takut
bahwa kamu akan tertimpa azab di
hari png sangat pedih silsanp.
Maka berkatalah para pemuka kaum-
nya yang kufur: Kami melihatmu
hanya seonng manusia seperti kami
dan kami melihat kamu haqa diikuti
oleh rakyat jelata (rendahan),
sebelum mereka memperhatikan
akibat-akibat dari seruanmu iJu.
Kami tidak mendapati satu pun
keutamaanmu atas kami; bahkan
kami menpngka kamu adalah orang

lang berdusta.

,);'$it+;.;JWg4:!:6i(,ry

46G"K#3gAriflfil5fl:t
,d:;i

WflA)iu,+;jbvf3sttXtJtii
G'56>drrKut$,{,4e;j16(&

@wr:,Y

tt Kaitlon dengan S.7: Nuh S.7: al-Araaf; S.42: asy-Syuura; S.54: al-Qamar; S.15: al-
Hijr; S.51: adz-Dzazriyazt: S.41: FushshilaE 5.46: al-A\aaf; b^gian athir S.an-Najm; awal
S.Qaaf; Shaad, dan Ghaafir.
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TAFSIR

Wa laqad anahna nuulmn ilaa qaumihii innii lalatm ru4ziirum mubiin :
Dan sungguh l{nmi telah mengutus Nuh kepada luumnya. Kata Nuh:
'Sesungguhnya aht adalah seomng yang membatva labar menahtti yang
rryata kqadamu."

Sungguh Kami telah mengutus Nuh sebagai rasul pertama kepada kaumnya,
pitu kaum lang mula-mula menyekutukan Tirhan dengan sesuatu. Nuh berkata
kepada kaumnla: '"Sesungguhnla aku adalah seorang Sang membawa kabar
menakuti )ang nlata kepadamu."

Alloo ta'buduu illallaalw innii a-ktwafu 'alaikum 'a4mabayaumin aliim:
!/nitu: Janganlnh lamu menyembah selain Allah; sesungguhnya aht tahtt
bahwa lannu alan tertimpa azab di hari yang sangat pedih sil<sanya.

IQbar menakuti yang aku sampaikan kepadamu, kata Nuh lagi, adalah supala
kamu tidak menyembah selain Allah, tidak mempersekutukan sesuanl dengan
Dia, karena takut jika kamu tidak hanya menyembah Allah, kamu akan tertimpa
azab di hari png siksarya sangat pedih.

Nuh adalah permulaan rasul png diutus oleh Allah kepada isi bumi. I(aum
Nuhlatr )ang pertama kali mempersekutukan Allah. Dengan memperhatikan dasar
seruan (dakwah) Nuh nptalah bahwa seruan dakwah para rasul adalah satu,
yaitu menyeru (mengajak) manusia untuk hanp menyembah Allah.

Fa qaatal mala-ul la4ziiru tufaruu min qaumihii maa rwmalw illaa ba-
syamm mitslanaa : Malw berlatalah pam pemula laumnya yang htfur:
I{ami melihatmu harrya seomng mnnusia sqerti l(ami.

Para pemuka dan pemimpin kaumnp png kufur kepada Allah dan Rasul-
Np menjawab seruan Nuh itu dengan mengemukakan beberapa alasan png
sangat lemah. Mereka berkata: Kamu, wahai Nuh, hanplah seorang manusia
seperti kami. Tidak ada sesuatu keistimeuaan bagi kamu terhadap kami, png
mengharuskan kami taat kepadamu dan tunduk ke bawah kenabianmu.

Wa maa rurunkat nba' alu ilhl la4riiru hum aruadzilunaa baadiyar ru'y i :
Dan lami melihat lamu hanya diihtti oleh mlqat j elan (rendahan), sebelum
merela manperhatilan akibat-akibat dari seruanmu itu.

Fengikutmu adalah rakpt golongan rendahan, seperti petani, buruh, pedagang

kaki lima, nelayan, peminta-minta, dan sebagainp. Itu pun dilakukan sebelum
mereka memikirkan akibat-akibat sikapnya. Itulah yang menyebabkan kami
menyalahkan kamu dan tidak mau mengikutimu.
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Wa maa rutaa lakum 'alainaa min fudhlin : Kami tidak mendqati satu

pun l@utamaanmu atas lumi.

IGmi, kata kaum Nuh lagi, tidak mendapati kamu dan para pengikuunu

mempunpi Suatu keistimeuaan, baik mengenai pengetahuan, kedudlkan, ataupun

tekuatanyang mendorong kami untuk mengikuti kamu dan melepaskan kedudukan

kami untuk bergabung kamu.

Bal ru-zhunrutkum kaaizibiin : Bahlan lami menyangla lamu adalah

omng yang berdusta.

Bahkan kuat sangkaan kami, sesungguhnya kamu berdusta tentang

kenabianmu, sedangkan para pengikutmu berdusta dalam membenarkan kamu'

IGmu dan para pengikutmu bermufukat untuk merombak keadaan yalry benar

yang telah kami ikuti.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Ttrhan menjelaskan kisah Nabi Nuh dengan kaumnla

untuk menegaskan kepada kaum Muhammad bahwa bukanlatr Nabi saw' itu

permulaan risul. Sebelum Muhammad telah banyak rasul pngdiutus oleh Allatt'
'setain 

itu, seruan (dakwatr) Muhammad juga sama dengan isi seruan nabi-nabi

terdahulu. Yaitu menyeru hamba untuk hanF menyembah Allatr dan beriman

kepada adanya hari bangkit dan hari pembalasan

519

(28) Nuh berkata: 'Wahai kaumku,
bagaimana pendaPatmu jika aku
punya bukti yang kuat dari TUhanku

png telah memberikan rahmat dari

sisi-Nya kepadaku. Akan tetaPi

keterangan yang nyata itu samar dari
penglihatanmu, aPakah kami akan

memaksa kamu untuk mengikutinYa?

Padahal kamu tidak menYukainYa."

"Wahai kaumku, aku tidak minta

upah terhadaP usahaku. Pahalaku

hanya aku berharap kepada Allah dan

aku tidak akan mengusir semua orang

yang telah beriman; sesungguhnYa

mereka akan menemui T\rhannYa.
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(30)

(31)

Akan tetapi aku melihaffiu sebagai
orang )ang tidak mengetahui.

'Wahai kaumku, siapakah yang
menolong kami dari (siha) Allahjika
aku mengusir mereka, apakah kamu
tidak berpikir?

Tidak aku katakan kepadamu, bahwa
aku memiliki perbendaharaan rezeki
dari Allah dan aku tidakmengetahui
sesuatu yang gaib, dan aku tidak
menlatakan bahwa aku ini seofirng
malaikat. Alu tidak berbicara dengan
mereka yang kamu pandang hina:
Allah tidak akan memberi mereka
sesuatu kebajikan." Allah lebih
mengetahui tentang isi hati merdka,
sesungguhrya aku, kalau demikian,
menjadilah orang-orang png zalim.

Xrl#;,tttbrvsfr{i37

td$t6$t4y#

TAFSIR.

Qgah yaa qaumi a runitum in kuntu 'aha bayyirutim mir rubbii wa
aataanii mhmatam nin 'indihii fa 'ummiyat 'alaikwn : Nuh berlata:
'Walwi laumh4 bagaimann pmdqatmu jila alot pwtya buloi yang lant
dai lfulanfu yang telah memberilan mhmnt dnrt sisi-I,lya kepadafu. Alan
taapi lceterunganyang nyata itu samar dari penglilntantmu."

Untuk menjawab alasan-alasan )ang dikemukakan oleh.kaumnya, Nuh
mengatakan: 'Wahai kaumku, coba terangkan kepadaku, apa )ang akan kamu
lakukan dan apa png kau katakan kepadaku, jika aku punla bukti kuat dari
Tirhanku png menunjukkan bahua apa png aku sampaikan ini adalatr hak @enar)
dari sisi Allah, bukan karena kenabianku. Allatr lebih mengetahui di mana Dia
meletakkan risalah-Np. Dia telah mengutus aku dan telah memberikan rahmat

)ang tertentu kepadaku di atas rahmat png diberikan kepada manusia secara
umum. Akan tetapi png demikian itu tidak tampak kepadamu oleh karena
kebodohanmu dan oleh karena kamu terpedaya oleh hartamu.

A nulzimukumuuhaa wa antunr lahaa lwnrihuun : "Apalah lami alun
memalrsa lamu untuk mengihttirrya? Padahal lamu tidak menyulwiltya."

Apakah kami akan memaksamu untuk menerimanya, tanla Nuh, png dijawab
,sendiri, tidak. Tidak ada paksaan bagimu untuk beragama. Kami menyerahkan
urusanmu kepada Allah. Dia png akan menyelesaikan drusanmu, sebagaimana
png dikehendaki-Np. Aku hanp menyampaikan saja.
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Nash ini yang pertama-tama menunjukkan bahwa iman itu tidaklah dapat

dipaksa. Ayat ini ,"n.t pt an kenabian Nuh dan menolak pengingkaran kaumrya'

wa yaa qaumi laa asqlukum 'alaihi maalan in airiya illaa 'abllaahi :
,,Wihai laumht, aht tidakminta upah terhadap usahaht. Pahalafu lanrya

aht berhamP l<ePadn All.ah.'

Memang semua rasul Allah itu semata mengharapkan upah dari T[han"

Hud, Shaleh] Syr' aib, dan Muhammad, semuanla meryaAkan apa )ang dikatakan

oleh Nuh itu.

wa maa ana bi thaaridit la4ziitu^oamanuil : Dan aht tidak alan mangusir

semun orang Yang tel.ah beriman'

Bukanlah urusanku dan tidaklah lalak aku melakukan apa )ang kamu mintakan

itu, yaitu mengusir orang-orang Fng beriman, baik png kala ataupun )ang

pupu iur"ru kamu memuidung iendah mereka itu. Aku memuliakan mereka,
'fui"nu 

mereka telah beriman kepada Allah dan Rasul-Np'

Inrwhum mulaaquu mbbihim : Sesunggufutya merela alun menemui

Ttuhannya.

Aku tidak akan mengusir mereka dari sisiku, kata Nuh selanjutqa, karena

mereka akan menjurpuitt tttnnp, dan Tirhan akan memperhitungkan segala

amalan mereka, sebagaimana mereka memperhitungkan segala amalanmu.

wa lnakinnii amakum qauman taihnluun : Alan wapi afu melilwtmu

sebagai orang yang tidak mengetahui'

Akan tetapi aku melihatmu sebagai kaum yang tidak mengetahui hakikat

sesuatu. Kamu tidak mengetahui hal-hal yang menyebabkan sebagian manusia

memperoleh keistimewaan atas sesamanF. I<amu menpngka bahwa keistimewa'lm

itu hanya dengan kedudukan dan harta semata'

wa yaa qaumi may yan-shurunii mirullaahi in thnruttuhtttn : 'walai

laumh^t,iiapaknhyang menolong tami dnri 6il<sa) Allnhiilu aht mmgusir

mereka?"

wahai kaumku. Siapakah png akan menolong aku dari azab Allah, jika aku

mengusir mereka sesudah mereka beriman dan mengikutimu. Tidak ada seorang

pun yang dapat menghalangi siksa Allah. Mengusir mereka adalah suatu kezaliman

png besar yang mJnyebulfun kita mendapat siksa png berat, ualaupun siapa

ru:u" 16ng menlusir merefa itu seperti yang telah ditegaskan dalam surat al-

An'aam.

A falaa ta4zakkaruun : Apalah lamu tidnk berpikir?
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Apakah kamu tidak memikirkan apa yang kamu katakan yang jelas
kesalahanrya itu, dan apakah kamu tidak mau mengambil pelajaran?

krkataan Nuh ini adalah untuk menolak pendapat kaumnya, png mengaakan:
*Kami melihat kamu hanp diikuti oleh orang-orang rendahan (rakyat jelata)."

knegasan Nuh ini juga memberi pengeftian bahwa para pemuka dan pembesar

kaumrya meminta kepada Nuh supala mengusir orang-orang png sudah beriman
png dipandang rendah oleh mereka itu, tidak didudukkan bersama mereka. Hal
ini telah dikemukakan juga oleh kaum Quraisy )ang meminta supap Nabi
mengadakan majelis khusus bagi mereka.le

Wa laa aquulu lakum tndii khaua-inullaahi : Tidak aht lutalun
kqadatnu, bahwa aht memiliki perbendahamnn rezeki dari Allah.

Aku tidak mengatakan kepadamu, karena aku seorang nabi dan rasul. 'Sesung-
guhrya di sisiku terdapat semua rezeki png diperlukan oleh hamba-hamba Allah;
aku dapat memberikan kepada mereka sesuka hatiku dan sesuka hati mereka."

Wa loa a'lamul gluiba : Dail afu tidak mengaahui sesuatu yang gaib.

Aku tidak mengaku bahwa aku mengetahui apa png gaib. Dalam mengeuhui
sesuatu png gaib.itu aku tidak mempunlai suatu keistimewaan atas manusia-
manusia png lain.

Wa laa aquuluinnii mabkun : Dan afu tidakmenyatalun bahwa aht ini
seorutng malailat.

Danaku tidak mengaku sebagai malaikat png diutus kepadamu. Aku hanplah
seorang manusia png ditugaskan untuk menyeru kamu kepada Allah. T\rgas itu
telah aku laksanakan-

Wa lu aqwilu lil la4ziitw tazdarii a'yunukum lay yu'tiyahumullaahu
klwimn : Aht tidak berbicam dengan merela yang lamu pandang hina:
'Allah tidak alan mernberi sesruntu l<ebajilan lcqada merel(a. "

Aku tidak mengatakan kepada mereka png telah mengikuti aku dan beriman
kepada Allah semata bahwa 'Allah tidak akan memberikan kebajikan kepada
mereka". Sebab, kebajikan justru diberikan kepada mereka berupa iman dan
petunjuk png telah diperolehnp. Meskipun kamu menganggap mereka sebagai
orang )ang miskin (papa).

Nlaahu a'hmu bi maa fii anfixihim : Allah lebih mengetahui tentang isi
Itoi merela.

P Baca 5.26: asy-Syu'araa, 111-115.
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Allah lebih mengetahui i'tikad mereka, demikian juga keimanan dan

keikhlasan mereka dal; mengikuti Rasul-Np. Tidak benar mereka itu mengikuti

Rasul dengan tanpa memikirkan dan tidak mempertimbangkan baik buruknya

terlebih dahulu.

Innii i4znl la miruzh zhaalimiin : Sesunggilhnya aht, lalau demikian,

menjaditnh orang-omng yang zalim.

Jika aku mengatakan yang seperti itu, tentulatr aku meqiadi seorang )ang

zalim bagi mereka, bukan seorang nabi dan seorang rasul'

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini Allah menjelaskan hujjah-hujjah png dikemukakan oleh

Nuh untuk menolak syubhat-syubhat png dikemukakan oleh kaumnya' Syubhat-

syubhat itu dapat kita ketahui dengan memperhatikan jawaban-jawaban Nuh'

520

(32) Mereka berkata: 'Wahai Nuh, kamu

telah mematahkan keterangan-
keterangan kami dan kamu telah
memperpanjang bantahan-bantahan
terhadap kami. Maka datangkan
kepada kami aPa Yang kamu
ancamkan, jika kamu meruPakan

orang-orang lang benar. "

(33) Nuh menjawab: "SesungguhnYa
Allahlah yang mendatangkan aPa

yang akujanjikan itu kepadamu, jika
Allah berkehendak; dan kamu tidak

dapat melemahkan Allah. "

(34) Nasihatku tiada memberi manftat
kepadamu, walauPun aku berke-
inginan untuk memberi nasihat
kepadamu, jika Atlah berkehendak

menYesatkan kamu. Dialah Tu-
hanmu, dan kePada-NYa kamu
dikembalikan.

6ff 9\t;i{crat+'stturitu
,i8>6r:nlK:afi$

"g:vrr#'ry]r\iw,

,htlvsvft\:5"5;;1116\:(al;

;'o;:;;itriu;if#dW
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TAFSIR

Qaaluu yaa nuuhu qad j aadaharun fa ak-ts afia jidaalanua fa' tirua bimaa
ta'idurua in kwta mirwsh shaadiqiin : Merela berlata: 'Wahni Nuh,
lamu telah mcnatahl(nn lcetemngan-keteflmgon l@mi dan lamu telah nrcmper-
panjang bantahan-bantahan terhadap lani. Mala datanglan l<qadn lami
apayang lutnu ancamlan, jila lamu menqalan omng-omng yang bennr."

I(aum Nuh berkata kepadanya: 'Wahai Nuh, kau telah.mendebat kami. Semua
hujjah png kami kemukakan kamu tolak, sehinggakami jemu berdebat denganmu.
Maka datangkanlah azab yangtelah kau ancamkan itu kepada kami, jika ucapanmu
yang kau sampaikan kepadaku benar." Ucapan Nuh itu adalah: "Sesungguhnla
aku takut bahwa dirimu akan tertimpaazab pada hari yang siksarya sangat pedih. "

Qaah inruman ya'tiikum bihillaahu in syaat wa tnoa antum bi mu'jiriin:
Nuh menjanab: "Sesungguhnya Allahlah yang mendatanglun apa yang aht
janjilwn itu kepadamu, jila Allah berkehendnk; dan lumu tidak dapat
melemahlan Allah."

Nuh menjawab: 'Wahai kaumku, azab itu berada di tangan Allah, aku tidak
memilikinp. Dialah png akan mendatangkannya menurut kehendak-Np dan
kamu tidak dapat melemahkan Allah, karena kamu semua adalah di dalam
genggaman dan kekuasaan-Nla.

Wa laa yanfa'ukum nwh-hii in amttu an anshnha lakum in luarullaahu
yuriidu ay yughwiyakum : Nasihatht tiada memberi manfaat loepadamu,
walnupun afu berl<einginan untuk memberi nasihat lcepadamu, jile Alkh
b e r lrehen dak merry e s at lan lamu.

Huwa mbbukum wa ihihi turja'uun : Dialah Tfuhanmu, dan l<epada-I,lya
lamu dil<embalilan.

Dialah Tuhanmu yang memiliki segenap urusanmu dan yang
mengendalikannp menurut sunnah-Nya. Dan kepada-Nla kamu dikembalikan
di akhirat, lalu Dia memberikan pembalasan dan ganjaran kepadarlu atas amalan
masing-masing.

KESIMPU LAN

Dalam alat ini TUhan menjelaskan tutur kata kaum Nuh yang menunjukkan
kelemahan mereka. Alat ini juga memberi pengertian bahwa berdebat untuk
menetapkan dalil-dalil keesaan Allah, kenabian dan kebangkitan, serta untuk
menghilangkan berbagai macam syubhat, adalah tugas para nabi.
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(35) Apakah para musyrik itu berkata:

'Dia (Muhammad) telah membuat-

bua!rya. " Katakanlah: "Jika aku yang

telah membuat-buatnya, maka Pada

akulah sitsaannla dan aku terbebas

dari dosa-dosa ]ang kau kerjakan'"

,r?.ytt**;i[o\,9\p\$\;4X
a3,;fiofi1a;

TAFSIR

Am yaquuluunaf taraahu : Apaluh para musyrik itu berluta: "Dia

(Muhammad) telnh membuat-buarya 
"'. orang-orang musyrik Mekkatr berkata: "sesungguhnla Muhammad telah

membuat-Ibuat cerita tentang kaum Nuh." Firman Allah ini diselipkan di tengah-

tengah kisah Nuh, yurg *"ni"taskan ucapan orang-orang musyrik Mekkah. Maka

udpun mereka itu teirudian dijawab oleh Muhammad dengan firman Allah:

Qul inif taruituttuu fa 'alayya iiruamii : I{alalunlalt: "Jilu aht yang telah

membtnt -buattya, malu p ada aful'ah s ib aannya 
"'

Jikaakuyangmembuat-buatkisahkaumNuhsebagaimanapngkamu
dakwakan, kata Muhammad seterusnya, maka kamu tidak akan ditimpa suatu

bencana berkaitan dengan itu. Aku sendirilah yang memikul dosa dan siksanp'

wa arw barii-um mim maa tuirimuun : Dan aht terlepas dni dosa-dosa

yang lumu l<erialan-

Aku ini terlepas dari dosa-dosamu, kata Muhammad. Hukum Allah yang

adil adalah membeli pembalasan kepada tiap manusia menurut ukuran amalannla'2o

KESIMPU LAN

Ayat ini, sebagaimana )ang telah dikatakan oleh Muqatil, adalah ayat yang

diseliikan di tengah+engah tisatr Nuh, untuk menerangkan tutur kata kaum

*uryiik Mekkah png mendustakan kisah ini'

t

20 Baca 5.6: al-An'aam, 164.
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(3o re,ah 
,,ff1#tr"-g*x.v;T,5:i*F;i; |lGl:J,i,,a JWiT

kaummu, melainkan yans relah dSjf4f;W.:;**'*i
beriman saja; maka jangenlah kamu
bersedih hati disebabkan oleh apa
png mereka lakukan."

m mHfrH,T#*,#ffi + d*6!tv,iq{w' t';(37) Danbuaflahperahudihadapanl(ami i
l^- ---L--- u^-:' :^--^-lt t- 

--- 
41 |

@'rg;ii6iWr5t

1: a) 
ffi J#. ffiT#'#fi'# "Tff v$pj'j;;l;ltkiur6
mereka menghimnla dan mener- )

rawakannla.xJ-6",r"o'-;riL@A*56'*;#WqiF:ttJUI4
kamu menghina kami, maka kami
pun menghina kamu; sebageimana
kamu menghina kami."

(39) Maka, kelak kamu akan mengetahui 4 ,. ,^r I t1z 't., .)4 s,1.i <,2<
siapa png akan kcdatangan azab,Y.a *,t-*W **;ft-l3rtrlu-9;

berbicara dengan Aku t€ntang orang-
orang yang zalim, sesungguhnya
mereka pasti karam.",,

)ang menghinakan, dan siapa )ang
tertimpa azab yang kekal. d;;)$rsg

TAFSIR

Wa uuhiyailat ruuhinaruuhuulay yu'mbw min qawikt illot nwn qad
atmaru falaa ubca* birnoo fuaruat yaf alanm : Tblah diw altyukot kq afu
Nuh: "Sesungguhnyv tiada berinun dai kamnw, melabtkan yng telalt
berbtan saia; rtakn janganlah lurnu benedih luti disebabkan oleh qa
yang mercka lahtkan."

Allah meuatryukan kepada Nuh sesudah kaumnla memintapercepatan azab
dan sesudah Nuh memina kepada Allah supap membinasakan mereka yaqg
ingkar: "Tidak beriman lagi dari kaummu, kecuali sebaryak 1ang telah beriman
saja. IGrena itu, janganlah kamu bersedih hati atas kekafiran mercka dan t€rhadap
perbuatan mereka. Sekarang telah datang masanla untuk menimpakan aab atas
dirinla. "

Wash ru'il fitlfo bi alwirua : Dail hmlah pemhu di hadqan Kami dan
walryu Kami.
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Buaflah perahu )ang akan Kami (Allah) jadikan saranauntuk meryalamatkan
kamu (Nuh) bersama orang-orang beriman dari bencana karam akibat banjir
besar. Buatlah perahu itu di bawah pengawasan Kami menurut bentuk )ang telatt
IQmi wahyukan kepadamu.

Wa laa ru-khmthibnii fil la4ziirw zlwhmuu intwhan mughtaquun :
' Dan j anganlah lama berbicam dengan Afu tqtang ofimg-orurg yotg znlim,

s esung guhnya merela pasti kamm.'

Janganlah kamu minta rahmat kepada-Ifu untuk mereka atau menjauhkan

bencana dari mereka 1ang zalim. Sebab, Aku telatr menetapkan atas diri mereka

dan mereka pasti akan karam. I(arenanla, janganlah kamu memberi belas kasihan
kepada mereka.

Wa yash-ru'ul fullw wa kullamu ,narra 'alaihi nalatmt min qawdhii
sa-khiruu minhu : Nuh pun memhnt pemlru. Setiq knli paru pemuka
lauwrya lal)at, merela menghirunya dan menertawakannya.

Berdasarkan perintah Allah tersebut, maka Nuh membuat perahu menurut
petunjuk png telah diwahyukan kepadanp. Maka setiap kali para pembesar

kaumnya lewat, mereka memperolok-olok dan menertawakannp. Mereka
meryangka bahwa Nuh telah gila.

Ada riwayat png menyebutkan bahwa mereka berkata kepada Nuh: 'Apakatt
kamu sekarang telah menjadi tukang kayu, padatral kamu telah menjadi seorang
nabi?"

Sgak in tas-kharuu minnna fu innaa rws-kluru mi*um kamaa tas-
kharuun : Nuh berlata: "Jika lannu menghina lami, trwlu kani pun
menghinn kamu, sebagaimann kamu menghiru lami."

Sebagai jawaban penghinaan dari kaumrya, Nuh berkata: 'Jika pada hari ini
kamu menghina kami dan memandang kami selagai orang )ang bodoh karena
kami membuat sesuatu prry belum kamu ketatrui faedatrrya, maka kelak kami
akan menghinakan kamu sebagaimana kamu menghina kami. Sekarang kamu
menghina kami karena kebodohanmu dan besok kami menghina kamu, karena
azab yarry menimpamu."

Fa s aufa ta' lannuurw may y a' tiihi' a4zaabuy y trkh*iihi w a yahilla' abihi
'a4znabwn muqiin : Mal(a, lrelak lamu alan mengaaluri siopa yotg
alan lcedatangan aznb yang menghirwl<an, dan siapa yong tenimpa azlb
yang kelal.

Jika kamu sekarang tidak mengetahui manfaat atau kegunaan perahu 14ng
kami buat, ujar Nuh, maka kelak kamu akan mengetahui sesudah pembuatan
perahu selesai. Kamu akan mengetahui, siapa yang ditimpa azab yang
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mendatangkan kehinaan dan keaiban baginp di dunia, pitu azab karam, selain
tertimpa azab yang kekal di akhirat.

KESIMPU LAN

Dalam alat ini Tl,rhan menjelaskan batrwa Dia meuahyukan kepada Nuh
sesudah Nuh memohon supala Allah membinasakan semua orang kafir akibat
mereka tidak mau beriman, selain dari png sudatr beriman. Waktu untuk
membinasakan mereka pun telah tiba.

523

(40) Hingga, apabila telahdaangperinah
IQmi untuk membinasakan mereka
dan telah memancar air panas dari
nmgku, [(ami pun berkata:'Bawal,ah
ke dalam perahu itu dari tiap jenis
binatarg sepasang-sepasang dan
bawalah pula keluargamu, kecuali
orang yang telah ditetapkan
kebinasaannya dan bawa serta orang-
orang )ang beriman. Thk ada png
beriman bersama Nuh, melainkan
sedikit saja.

(41) Berkatalah Nuh: "Naiklah kamu ke
dalamnp dengan nama Allah, baik
ketika dalam pelayaran maupun
ketika perahu berlabuh; sesung-
guhrya T[hanku benar-benar Tbhan
Yang Maha Fengampun lagi Maha
Kekal rahmat-Nla."

(42) Ferahu itu berlapr dengan mereka
dalam gelombang )ang besar sepefti
lapknp gunung. 11rtr al66anggil
anaknla, png pada masa itu berada
di tempat yangjauh dari dia, dengan
teriakqa: "Naiklah ke dalam perahu
bersama kami dan janganlah kamu
menggolongkan diri ke dalam
golongan orang kafir."

(43) Jawab anaknya: "Sa1a akan pergi ke
bukit png akan menyelamatkan sala
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dari air bah ini. " Berlaa Nrfi :'Pd,a
hari ini tidak seorang prm png bisa
selamat dari azab Allah, kecuali
orang yang telah dirahmati-Nya"-
Gclombang pun memisahkan kedua-
n5ra, lalu amk Nuh itu rcrmasuk ke
dalam golongan onng )ang kaxam.

(44) Dan datanglah senran dari alam
tingg: 'Vhhai bumi, telanlah ainnu.
Wahai langrt, tahanlah hujanmu",
den air prm mercsiap fts dalem tanah

dan hrklm Allah telah b€rlahr, scfta
perahukandas di atasbukitlndi dln
temengarUn scruan: 'Kecelakaan iur
bagi semua laum Pqg zqlim-"

A{;{s;5199-V'u;;J?re
@'*ilr{rkat

6;o$t{wvi4x."Lt3;(v'J5;
'Jlj|t2A&S;:Y-<ita,;-rt,

oi$;Ettui$r:,t

TAFSIR,

Eofrot i4zta jatt arn lotoo wa fiarut tamwu : Hhgga, qabila telalt
Mang p erbruh Kotti tstuk monbinas akm mcruka fut teW mawrmr air
paruN dari tmgfu.

Nuh terus menyiapkan perahu hingga saat l(ami perintahkan untuk
membinasakan mereka (kaum Nuh). IGadaan telah memuncak kqlenikann)a,
ketika air mendidih meftmcir dari periuk atru dari muka bumi.

Qdrult rrfl ftilrat nh fuht zttlitfu tils ruirti : Koni pw ba*na:' fuwaW
kc fubm pemhu itu dari fiq iqis bittdotg sqasotg-srysorg."

Pada saat air telah mermncar dari delam tanah dan hujan Jang amat deras

tents mengguyur, serta mata air munqrl di mana-mana, IGmi pun berkua'kepada
Nuh: 'Baualah ke dalam pemhu iUr sepasang-sepasang dari tiap jenis binateng
untuk menjadi bibit, apabila semua png hidup di atas bumi musnah (akibat

karam terbaua banjir bah)."

W ahloka illaa man sahqa 'olaihil Wthrrw rrarn urur : Mr fuwaloh
pub kcluryama, kcanli orutg WW telah fraqkan kzbinaaauryu fun
fuia serta onmg<rfimgyutry berbnm.

Bawalah ke dalam perahu isi rumah, lelaki ataupun PffiPUil, selain dari
mereka png telah ditCIapkan oleh Allah unurk dikaramtan. Bamtah pula oraqg-
omng yang membenarkan kamu dan pengikut lglmelnu.

W naa atmant, tru'ahtst ilha qaliil : Tak afuywtg furinan benanw
Nuh, melainlwt sedikit saja.
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Han5fa sedikit sehli karrm flft ]ang beriman kepadanJa. Menurut riua5at,
mereka png beriman ihl hmla uapan omng. Eiar, Nuh, isterin5B, tiga anakrya,
dan tiga omng isteri mereh. Allah sendiri tidak meqielaskan j-rmtah mereka.

W Wb bhst ffltu bimdhald n4ircelroo va mwudtu : kr*fralah
Mtlr: 'NoiHah kfrfr. kc anouy dangm twnu AlIoIt, fuik kdika dotott
pelayarut rtuaryw kaikn pemhu berlabult. "

Maka, Nuh pun membawa mereka ke dalam perahu, sera5a berkata:'Naiklah
ke dalamn5A dengan men5pbut nema Allah, baik ketika perahu berla5Ar ruupun
ketika berlabuh karena Allahlah 5a4g mengendalikan perahu deng;an kodmt dan
inalat-Np."

Dapat juga kia memaknai ayat ini de4gan: Nuh menyuruh mereka 1aag naik
ke dalam perahu dengan membaca basmatah sambil naik ke dalamn a, yaitu
dengru kodrat Allah png menrn&rkkan perahu, baik ketika dalam pela5aran
maupun ketika berlabuh.

Iruu ttbbii b glttlustr ruhiim : furuggultnyu Tbhanfu bawr-bqar
fWw btg MoIu futgutptot lagi i{nlw Kekal rahrnfr-Ny.

Tbhanku sungguh lrfiaha lrras ampunannla lagi Maha Ickal rahmat-Np. Di
antara ken5ataan rahmat Allah adalah menyelamatkan orang{rang pag beriman
dan membinasakan 5aqg zalim.

Dirira5athn oleh d-Thabrani dari al-Hasan ibn Ali bahua Rasulullah
bersabda: 'Tbrpeliharalah umetmu dari bencana karam, apabila mercka menaiki
perahu dan membaca'Bismillaaltil malikirrultnaanir mhim. Bismillaahi
m4irceluo ws nurruaha irrru nfuii la gh$tatrur ruhiim.'

W W qrfr Hihn fii naaih kaliilraoli : penilw iu berlayr doryan
mseka fuIon gelonfury yry besar sqerti lqaw gwut g.

krahu iu pun berlryr mcngarungi gelombang-gelombang png besar unnrk
menl'el.amathn orang-omtrg png berada di *ilamnya.

W rwfua ruuhorih nohut va kaatu fii ma,ziliy ya funayy*ant
Dro'arua va loa fuhon aa'ol koofvfrtt : Dan Nutt ntonanggil onaba
ywq pafu nosa itu fumfu di tmpa ywg jafi fun dia, dangan teriobty:
'Naifuh kc fulon penlu furwtw kotri fut j anganhh korw nanggolotgkot
diri ke fulmn golangm onng kfir.'
I(etika Nuh mik ke datam perahu sebelum perahu berlaSar, dia melihat

seoratrg anaktrJa png &ufraka duduk di suatu tempat 1a4g agek jauh darin5a,
mengasingkan diri dari Eahnya dan saudara-saudararyra. Maka Nuh pun
menenggil dia, sera,a berreriak: 'Yhhai anakku. Naikla.\ bersama kami ke dalam
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peratru. Janganlah kamu menggolongkan diri ke dalam golongan orang-orang

16ng binasa." Nuh berbuat seperti itu didorong oleh rasa sayang seorang alah

kepada anakrya.

Qs4l4 satawii ilaa jabaliy yalshimunii mirul naa-i : Janob anabrya:

't Saya alan pergi lce bukit yang alun manyelamatlan saya dari air bah ini. "

ggala lat 'aa-shilnal yauma nin amrillaahi ill44 mar rahima wa htala
bairuhumal nauiu fa ktaru mirul mughtaqiin : Berkota Nuh: "fuda

furt ini tidakseomng punyottg bisa selamat dari agb Allah, kccwli otttttg

ymg tehh dimtmoti-W". &lomfung pun mqnisahl@n kedtottyv, lalu arak
Nuh itu termasuk l(e dalnn golongan omng yang l@tm.

Mendengar jawaban anakqa itu, Nuh berkata: "Wahai anakku, pada hari ini
tidak ada sesuatu pun )ang dapat menyelamatkan seseorang dariazz;b Allah png
telah ditetapkan terhadap semua orang kafir. Tidak ada png selamat dui azab

Allah, selain orang )ang diratrmati-Np. Allahlatr png dapat meryalamatkan

dan melindungi seseorang dan Allatr telah meqiadikan perahu untuk melindungi

para mukmin dari bencana karam.' IGtika Nuh berbicara dengan anakrya, air

telah mulai naik, dan dalam sekejap mata terpisatrlah Nuh dengan anakrya png
ditelan air bah itu.2r

wa qiila yaa ar4hub h,ii mattki wa yaa sLna0-u aqli'ii wa ghii4lwl
tnaa-u wa qu4hiyal amru was tawat 'alal iundiyyi wa qiih bu'dal lil
qawnizlt zhaalimiin : Dan dntanglah seruail dari alam tinggi: *walni

bumi, telanlah airmu. Wolni langit, talanlah lwiantnu' , fun air pw tnenesq

l<e datam tatgh dan huhtm Atlah pun telnh berlaht, serta perultu la ndas di

atas bukit Jundi dan terdengarWt serrutn: 'Kecelakoan iru bagi sanw. kaurn

yang zalim."

Dalam keadaan perahu terapung itu datanglatr suatu seruan dari alam tinggi

png dihadapkan kepada bumi dan langit: "Watlai bumi, telanlah airmu png
telah terpancar dari perutnu. Whhai langit, tatranlah hujanmu. Maka dalam sekejap

mata air meresap ke dalam tanah, sedangkan keteapan T\rhan untuk membinasakan

semua orang )ang zalim pun telah berlaku. Dan kandaslatr peratru di atas bukit

Juudi (dekat Mosul sekarang) dan saat itu terdengarlah suara: "IGbinasaan dan

kemusnahan adalah bagi kaum png zalim."

i

a Baca S.54: al-Qamar, 9-10.
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KESIMPU LAN

Dalam ayat-arwt ini T\rhan menjelaskan janji yang telah diberikan kepada
Nuh, yaitu membinasakan kaumnya )ang tidak mau beriman. Membalas
penghinaan mereka dengan azab ymrg membinasakan mereka.

524

(45) Dan Nuh menyeru T\rhannya,
katarya: 'Wahai Ttrhanku, sesung-
guhip anakhl adalah keluargaku
dan sesungguhnla janji Bngkau itu
benar dan F.ngkaulah sebaik-baik
hakim."2

(46) Berfirman Allah: 'Wahai Nuh.
gssnngguhnya dia itu bukan dari
keluargamu, sesungguhnp dia itu
orang yang mempunpi amal png
tidak saleh, maka janganlah kamu
meminta kepada-Ifu sesrutu yang
kamu tidak ketahui. gesnnggutrrya

Aku memberi pelajaran kepadamu,
supaya jangenlah tamu menjadi salah
seorang yang tidak berpengetahuan. "

(47) Nuh berkata: "Wahai Thhanku,
sesungguhnla aku berlindung dengan
Engkau dari meminta kepada-Mu
barang )ang tidek aku ketahui. Jika
Engkau tidak mengampuni aku dan
Engkau tidak merahmati aku, maka
menjadilah aku dari orang-orang
yang rugi."

(48) Berfirman Allah: 'Wahai Nuh,
turunlah kamu dari perahu dalam
keadaan selamat yang diliputi
keamanan dan penghsrmatan dari
Kami serta dengan memperoleh
keberkatan png tercurah atas kamu
dan atas onrng{nmg png lain png
akan Kami bsrikan kepada mereka

",#u,*ti'L{,'J6+5'1;""v
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22 Kaithn d€qnn S.19: Maryam.
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kenikmatan di dunia, kemudian
ditimpakan kepada mereka azab ymg
pedih.

(49) Kisah-ksah itu adalah dari kabar
gaib, png Kami uahyukan bpadamu
(Muhammad). I(amu tidak akan
mengetahui sebelum wahyu ini
diturunkan; maka bersabarlah kamu,
sesungguhnya kemenangan dan
keberuntungan adalah bagi orang-
oxang yang ber[akua.23

TAFSIR

Wa naodaa nuuhur rubbahuufa qaab mbbi iwubnii min ahlii wa inna
wa'Mal lullllu wa afra ahl(amul hnakimiin : Dan Nuh mmyeru Mnturya,
kotunya: "Walai T\itonht, sesunggulmya ailomt odahh l<ehnryafu dan

sesmggrlnrya janji hglau itu berur dan hglantlah sebaik-baiklakim.'

Sesudah Nuh memanggil anaknp )ang tidak mau naik ke dalam perahu dan

setelah anakrya itu menolak panggilannla, maka dia bermohon: 'Wahai T\rhanku,

sesungguhnla anakku ini adalah keluargaku dan Engkau telah berjanji
menyelamatkan mereka. Janji-Mu itu benar, dan Engkaulatr sebaik-baik hakim

)ang menetapkan sesuatu dengan benar."

Nuh berkeinginan untuk dapat menyelamatkan anaknp png tidak mau naik
perahu dari bencana karam.

804b yaa nutha inrwhuu laisa min at likt intuhuu 'amalun ghairu
shadihin : Berfirmon Allah: *Walni Nuh. Sesunggulmya dia itu bulan
dari kelwryanu, sesungguhnya dia iru orwtg yang mertp4rryai arnnl yang

tidak salch.'

fu loa tasthi moa laba blu bihii 'ilmun : Mala janganlah lannu meminta

kqafu-Kt seswfiu yang lanw tidak lretalwi.

Karena itu, wahai Nuh, janganlah kamu meminta kepada-Ifu tentang sesuatu

png karnu tidak mengetahui bahwa )ang seperti itu adalah hak Oenar).

Alat ini memberi pengertian bahwa kita tidak boleh memohon sesuatu yang

meryalatri sunnah Allah dan kita tidak boleh memohon sesuatu png diharamkan

oleh agama.

'?3 Kaiden dengpn S.3: Ali Imnn, 49.



ltn 12 $ra ll: Huud 19o7

Iruii a'iqlu*t ut tuhama nhul julbiffin : ksmggututya Afu mmberi
pelajarur kqafutru, steaya karutjangan msiadi salart seowry yng tifuk
berpangaahnn-"

Allah menqah kemu me4iadiomtrg Sangtidakmeqgetahui, 5ang kemudian
memohon kepada-Nra supaJa membatalkan spriat-Np dan merusak undaag-
undang-Np. Menurut lahiriahn5a, Nuh meminta keselamatan anakrya itu uorcrr
jadi karena beliau melihat anaknla me4gasingken diri dari kaumnp dan sudah
beriman.

Orulo rtbhiirnii a'un4stbikt anas&ka naa bisa ui hihii flmuy wa
fua tagh-fv lii va tarlwutii ahon mirul moasirfrn : Nult furkaa:
''walairfulwrht, sqwglt ty afu fudindntg dengm Engkail dari mstbta
kqtu-ru turutg ytg fiek afu kaatui. Iika btgkau tituk manganpmi
afu fun hgku tifuk nwalnnai aht, moka mqiadilah afu sefugai otang-
orang yotg'rugi."

Nuh berkata: 'Yhhai Tbhanku, aku berlinduag kepada-Mu dari memohon
suatu permohonan png aku tidak meagcahui bahm aku tidak la56k memohonn5a.
Eng aku tidak mengetahui bahm yang seperti iur adalah hak dan benar. Jika
Fngkeu tidak mcngampuni aku atas dosaku karena permohonan png didorong
oleh rasa sajang seomng ayah kepada anaknya dan Engkau tidak merahmui aku
dengan permohonanku, meka menjadilah aku orangorang yang rugi.

w ya ruufuhbtth bi solaanim mirrnoo wa furukadin'araika wa,orot
amamim mimnum ntt,akt wa urnamut sa numofri,uhum tsurnrrw
yanasnrtm nimoa 'a4zrabtm ofrn, : krfirnwt Allah: 'watui NuIt,
ruruilah kutu &iperufu fulot t kmfum selana yang dilpai keanoun
fun panglwmam &n KCIni serta dagan mmtpemleh keberkaon yng
teranmh atos kornu fui atas orwtg-otmg yng lainywtg akan Kani benkan
kqae nureka ksdham di dtnia, kmurdian atrnvaxan kqafu meruka
aztbyogpedih.

sesudah hujan reda, topan berhenti, bumi pun kembali tenaEg, Thhan
berfirman: 'vlhhai ltrh, turutrlah dari al-rrudi dengan ucallan selamat dari Iemi
dan dengan memperoleh kserkman datam penghifupan sera rereti ,ang temrrah
aras kamu danatas orang{raqg Fngbesertamu dalamperahu danatas keturunan
mercka, lalu bertebaranlah di bumi dengen mengeqrp kebajikan di dunia dan di
,khirat, dan umat-umat }ang lain )ang mengecap kesenangan dunia. Tetapi tidak
memperoleh kelembutan dan rahmat Allah, kemurtian kami benamkan mercka di
akhirat ke dalam aab yangpedih.

llkt min anhail ghoibi ruorttito, itaiko maa hota ta,lmulua afia
wa laa qawwka nin wbahoa4zru : Kisatl-kisah itu afutah furi kafur
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gaib, yang Kami wattyulan kqadamu Muhammad). Kamu tidak alan

mengetahui s ebelum waltyu ini dirurunlan.

Kisah-kisatr png Aku sampaikan kepadamu, hai Muhammad, mengenai

Nuh dengan kaumnya adalatr kabar-kabar gaib png kamu tidak menyaksikanrya

langsung, png I(ami watryukan kepadamu.

Fash-bir inrul 'aaqibafa lil munaqiin : Mala benabarWt kamil, sesung-

gufutya lremenangan don keberuntungail adnlah bagi omng-ofltng yang

benalcwa.

Bersabarlah kamu dalam menegakkan perintah Allatr berupa peryampaian

risalatr-Np dengan menderita macam-macam ganggpan seperti png telah diderita

oleh Nuh ketika menghadapi kaumrya. Telah menjadi sunnatr Allah bahwa

kemenangan dan keberuntungan adalatl bagi orang-orang )ang bertakwa, lang
menjauhkan diri dari maksiat dan mengerjakan salat.

Menurut lahiriatr ayat-ayat at-Qur'an dan hadis Nabi, air bah pada masa

Nuh itu meliputi seluruh daeratr png didiami oleh kaum Nuh png pada ""ry
itu hanla merekalah png menjadi penduduk bumi. Tbtapi png demikian itu

tidak birarri topan Nuh menimpa seluruh bumi. Terdapat binatang-binatang laut

di puncak beberapa bukit png tidak dapat dijadikan dalil batrwa png demikian

itu karena air bah dan mungkin karena gunung pada asalnla juga lautan yang

dasarnya naik sehingga meqiadi gunung. oleh karena masalah sejarah ini tidak

menlaOi suatu masalatr 1arU pokok, maka agama tidak meniglaskannry dengan

nurtr png qattl'i. Kita harya mengatakan: 'Demikianlatr latririah nash, dengan

tidak bisa dijadikan suatu akidatl png harus dianut."

KESIMPULAN

Tiga apt )ang pertama menjelaskan batrwa hukum Allatr terhadap matfiluk-

Np aiAan .6it, iiOrt memihak kepada seseorang, walaupun orang itu nabi.

Alat png terakhir menjelaskan g:ra mengambil dalil unruk menetapkan

kenabian Muhammad.

Alat-qat itu menjelaskan batrwa kekerabatan dan persaudaraan karena Allatt

(rg..t) telin mat daripada kekerabatan karena keturunan. Para mukmin satu

sama lain bersaudara. Anak Nuh tidak dipandang lagi sebagai seorang anggota

keluarga Nuh setelah dia kafir.

I
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(50) I(ami telah meirgutus kepada Ad,
saudara Hud, katanya: .Wahai
kaumhr, sembahlah Allah, tidak ada
bagimu tuhan png selain Dia. Dalam
meq,embah selain Ailah, Kamu tiada
lain adalah menlambah tuhan-tuhan
yang me,mbuat kebohongan.'

(51)'Ufahai laumku, Aku tiadameminta
kepadamu se$atu upah atas senum-
h. Upahkr hanya aku mengharapkan
dari Tbhan png menjadiken aku,
apalah kamu tidak berakal?

(52) 'Srhhai kaumku, mohon ampunlah
kepada Tbhanmu, kemudian berto-
batlah kepada-Nya supaya Dia
meircurahkan hujan lebat kepadamu
dan menambah kekuatan selain dari
kekuatan yang telah ada padamu.
Janganlah kamu berpaling diri
dengan menjadi ofimg-oftmg yang
berbuat dosa.

liji,u"+t;j66?,rl'j;6)GUj
@.b;ji,YJL{LI:ijilrHG

ui$W;?K'u;*li363
,&.3yi-;t.i{ii5r,su{ai.Yet

@,4r;Al5A$

ir'4a1tyr;:*',{t-t1i}u

"3#v*tU,,L,u{r

TAFSIR

wa iloa 'mdin a*haahwt hrudan qaah yaa qawni' budultaaha maa
lahan min ilaahin glwirtrltuu in antum ilba iufiar7iltn : Dan Kami
telah mengwus kqada '.M, saudam Hud, r<atarrya: ,wahai 

knumrw,
sembahlah Allah, tidak ada bagimu tuhan yang-selain Ailah. Dalam
msryemmt selain Allah, Karut tiada lain adalah menyembah tuhan-tyhan
Wg rnsnbuot kebohongan. "

setelah l(ami (Allatl) mengutus Hud kepada kaum .Ad png berdiam di al-
Ahqaaf, yang terletak di sebelatr utara Hadramaut. I(aum .Ad merupakan suatu
kublrh Jang gagall perrasa, yang mempunyai banlak binatang ternak dan tumbuh-
1s1ftrrhan, )ang mempunlai perauakan (tubuh) lang besarlan merekalah )angme4iadipengganti kaumNuh. Kami mengutus Huduntuk menyeru mereka k p.o,
agama png benar. Hud berkata: 'wahai kaumku dan keluargaku, sembdhlatr
Allah semata, janganlatr kamu mempersekutukan-Np dengan *-ou"to yang lain,
karcna tidak ada bagimu tuhan selain Dia png telah meqiaditan tamu dan memberi
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rereki kepadamu. Tuhan+rhan lain png kanru sembah sdain Allatr adalatr pembuat

kebohongan."

Yaaqwttiluos<luhon,alddqirunfu'ifiyruu,alalla4ziifta-tlu,anii
ar A'm ta'qihan : 'Walui kansnht, Aht tioda mqtinto sesufiu tryah atas

,irrro*, X*oAorrw- WaLht 'utt, 
ahr menglwtrykan dari lltlwn yang

nsiadikart ah4 qakah knna tifuk furukal?

Kaum Hud adalah suatu kaum yang hidup png terbiasa berlaku

semenatrg-wenang ,rh"drp gotongan rain- rraata mereka merasa batrwa usaha

Nabi Hud inr aran membuia mata rasat umum terhadap kealimanqa. Memang

telah te6utci dalam sejarah bahwa png mula-mula menghgkari kenabian seorang

ut6:m Allah aOafan pa[pemuta 6r-. Mereka berkata:'Apakatr kamu mengajak

kami menlembah aUrn s"."4 danmeninggaltai nrtan tain png telatr disembat-t

oleh orang-orang nra kami? Kamu mempoqar matsud-maksud tertentu unftk

t#ntingan dirimu O"fr- usahamu ini.tUafa untuk menolak urduhan mereka

inr, Hud menjacab: 'whhai kaumku, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upatt

aus usahaku ."r1,"- k -o kepada Allah. Maka tidaklah paftt kamu menuduh

aku mencari sesuahr manfiet *n f dirifu atau mempunyai maksud tertentu'

Aku hanya ."ogn t p upah dari Ttrhan )ang telah- 1e$adikan 
aku berfitratt

suci, terlepas Oari penlamuahan berhala )ang telah dilakukan oleh kaumku, )ang

teun memuuat beberapa pafimg berhala unnlk peringatan bagi beberapa orang

yang salel png femuOlan'kamrimeryembatrnya. Apakatr kamu tidak mematrami

i"og* ekaimu tentang apa )ang aku serukan kepadamu?"

WyoaqalonilsaaglJftnotrubfuhl,,,Bwnnrtufiutibihltyunilissyyay.
a ,alaihon^fu;r;" wayaziilhon quwwotanilat wnwaihan : 'walui

koilmfut, ,rdrrr-rrnprr,rwi kqadanuta mw' kmudian berubatlah Pofu
W "qr"t"Di4;;aual*otruian 

leba kqofuttw fuimemnbah l@hmtan

',titoin furi kcfuotan yang teW afu paduru' "

ulhhai kaumku, kata Hud: 'Mohonlatr ampun kepada T\rhanmu dari dosa-

dosamu, beftobattah kamu kepada-Nya, dengan tobat png jujur' Jika kamu

melakukan seperti inr, tennr anuh mencurankan kepadamu hujan png banrak

yan,g kau tuir*a", oan Enmlah Allah menambah kemutiaan dan kekuatan

kepadamu, O *ampiog Lmofiaan dan kekuatan )ang telatl ada pada dirimu'"

wlo4utavalbunlafiiniin-_Ianganlahkanuberyalingdiridmgan
msliadi otttttgoflng yry berhta dosa'

Jika kamu tidak menolak seruanku (dakwahku), kamu akan memperoleh

rercki}anglapangdanberambahkemuliaandankekuatanmu.
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KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Tbhan menjelaskan kembali kisah Hud dengan susnnan

png berbeda dari susunan kisah Hud )atrg telah diungkapkan dalam surat al-
Araaf. Dalam sebagian riwEat diterangkan bahwa Hud adalah orang )ang mula-
mula berbatrasa Arab. Beliaulah permulaan rasul png berkeba4gsaen Arab
keturunan Nuh.

526

(53) Berkatalah mereka: 'Wahai Hud,
kamu tidak membawa kcPada kami

sesuatu keterangan )ang nyata dan
kemi tidak niau meninggalkan Ehan-
fuhan kami disebabkan oleh tutur
katamu serta kami tidak mem-
benarkan kamu."

(54) Tidak ada pug dapat kami katak n
kepadamu selain menyatekan bahua
kamu telah ditimpa pen5rakit gila oleh
sebagian tuhan kemi." Jawab Hud:
'sesungguhnya aku menjadikan
Allah sebagai saksiku dan besaksilah
kamu bahwa aku terbebas dari apa
yang kamu persekutukan (tentang
Allah)."

(55) Selain dari Allah, maka ber-
kumpullah kamu semua untuk
memperdayakan aku dan dengan
tidak sedikit pun Ihmi memberi
penangguhan.

(56) Sesungguhnya aku bertavakal kEpada

Allah, Tbhanku dan Tbhanmu. Ttdak
ada seekor pun binatang nelata di
bumi, melainkan Allahlah yang
memegang ubun-ubunnya; se$mg-
guh4a lthankuberada di jalanPng
lurus.

(57) Mal<a jika kamu berpaling, sungguh
aku telah menyampaikan kepadamu
risalah Ttrhanku yang aku diutus
membawanya kepadamu. T[hanku

-6,W;v4r$::;i+:,;^U\;M

d*iir,4:Ji6'*j:#VrJ:

ittrs;bfi't$$irj;fl gfilt
ai$foir;iffivN#t

@&r$1 ll'r

fu$grvgm*s*Ssg
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akan mengganti kamu dengan kaum
yang selain kamu dan kamu tidak
memberi kemudaratan kepada Allah,
walau hanla sedikit. Sesungguhrya
TUhanku Maha Femelihara terhadap
segala sesuatu.

TAFSIR

Qaaluu yaa huudu ,naa ji'tanto bi bayyirutiw wa mto tuluu U tootikii
aalihatirua 'an qaulilw wo moo nalmu lakt bi mu'miniin : krkalalalt
merela: '"lV'ahai Hud, l<amu tidakmenbawa kqada kani sesuau kaemngan
yang nyata dan lami tidak mau meninggalkut tulw-tttlw kfriti disefubkon
oleh tutur latarnu sena larni tidakmonberurkan knmu."

I(aum Hud berkata: 'Wahai Hud, kamu tidak membauia snatrr hujiah png
kuat png menunjukkan kebenaranmu kepada kalni. Iqrni tidak akan meninggalkan
tuhan-tuhan sesembahan kami disebabkan oleh tutur katamu pag tidak berdalil
dan kami tidak pula akan membenarkan kerasulaomu."

In twquulu illa'nrualu ba'dhu aalihatilua bi swtin : 'TidokafuWtg
dapat lami kntakan kqadamu selain meryoknn balwa kanwteW frirpa
penyakit gila oleh sebagian tulnn koni."

Tidak ada ucapan png harus kami sampaikan kepadamu, ujar kaum Hud
lagi, selain mengatakan bahwa kamu telah dikutuk oleh sebagian tuhanku karena
kamu mengingkari dan menghalangi kami untuk menyembahnya. Akalmu rusak,
karena kutukan dari tuhan-tuhan kami.

Sgak innii usy-hidullaaha wasy htdur annii barifuon rtm nta tusy-
rtkuun. Min duunihii fa kiiduunii j amii' an ts arrrrru loa tmzhirtnn. In di
tawaklultu 'alallaahi rubbii wa mbbihan mat min Mhotin ilha huwa
aakhi4zum bi rua-shiyaihaa inru mbbii 'alot shirtdim mustqiim :
Jawab Hud: "Sesungguhnya afu msiadikfit Allah sebagai sabifu dan
benal<silnh lamu balwa aht terbebas dai qa yang karut petsehttukan
(tentang Allah). Selnin dari Allah, nuka berfunpulW koru semao wruk
memperdayalun aht dan dengan tidak sedikit pun kami memberi
perungguhan. Sesungguhrrya aht benautakal kqado Allolt, Tfuhanfu dan
TfuIanvnu. Tidak ada seelcor pun binotutg nulnu di ktmi, nulainkan Allahlalt
yang memegang ubun-uburutya, s esmg gulvqa Tfulnnfu berufu di jalan ywg
lunts."

Hud menjawab: "sesungguhnp aku menjadikan Allah sebagai satsi bahwa
aku telah melaksanakan tugasku. Bersaksilah kamu bahwa 4ku terlepas dari apa
yang kamu persekutukan. Jika tuhan-tuhanmu mempunpi kekuatan, maka
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berkumpullah kamu dan kumpulkan semua penolongmu, dan kemudian lakukan
sesuatu untuk mqlcelakakan aku dan lakukan segera hal itu. Sesungguhrya aku
bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tbhanmu. Kepada-Np aku menyerahkan
segala urusan pemeliharaanku. IGtahuilah, tidak ada seekor binatang melata
sekalipun, baik di bumi atau di langit, melainkan Allahlah png memilikinp.
TUhanku senantiasa menempuh jalan png hak dan adil.

Fa in tawallau Ia qad ablaghaukum maa uniltu bihii ilaikum : Jilo
lama berpaling, sung git aht t elah menyampaila n kqadamu risalah fultottht
yang aht diutus memba'warrya lrqadamu.

Jika kamu terus-menerus ingkar dengan tidak membenarkan seruanku, maka
aku telah melaksanakan tugasku png diperintahkan oleh Allah.

Wa yastakh-lifu mbbii qauman glwirukurn : Tfulwnht akan mengganti
lannu dcngan kaumyang selain lamu.

Allatr akan membinasakan kamu dan menggantinla dengan kaum png lain.

Wa laa ta4humturuhutu syai<n : Dan lanru. tidak memberi l<emudamnn
l<qada Allah, walnu lwnya sedikit.A

Kamu tidak dapat memberi kemadharatan kepada Allah, walaupun harya
sedikit. Sebab, kamu tiada beriman, dan selain itu Allah tidak memerlukan kamu
dan tidak pula memerlukan imanmu.

Inru rubbii 'alaa kulli syai-in lufiizh : Sesungguhnya Tfulanfu itu Malw
Panelilnm terhndap s e gala s esuatu.

Tirhanku memperhatikan segala sesuatu dan memeliharanla menurut sunnah
dan iradat-Np. Karena itu Dia menolong rasul-rasul-N1a dan Dia mempermalukan
musuh-musuh-Np.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Tbhan menjelaskan alasan png dikemukakan oleh kaum
Hud untuk menolak seruan Hud dan bagaimana Hud menakuti mereka terhadap
azab Allah.

I

I

liirii
,l

I

2{ Baca S.39: az-Zumar, 7.
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(58) Dan manakala telah datang azab

Kami, maka Kami Pun menYela-

matkan Hud dan mereka Yang

bedman beserta dia dcngan rahmat

Iqmi. I(ami juga menYclamatkan

mereka dari azab Yang berat'

(59) Itulah kaum 1{d Yang telah
mengingPri ayat-ayat Tbhaotr a, dan

mendurtakai rasul-rasul-Nya, serta

mengikuti Perintah PemimPin-
pcmimPinnYa frang anghh' som-

bong, dan scwnang wnang'

(60) Mereka ditimpa kutukan di dalam

dunia dan Pada hari kiamat'
Ketahuilah' kaum 'Ad itu kafir
kepada ThhannYa- Ketahuilah-'
teUinasaan dan kemusnahan adalah

bagi Ad, kaum Hud tcnebut'

oefffi{tfiq

'';:l-udf:la:fiil1W
)ctfs.lfrAry3Ys)

@;9-t!

TAFSIR,

Wabmmaajal<a,,,.loloLrudidluLfuadolYvalla4zii,uoonurual
nd alwt bi r"t orn 

^n 
rr* i nqn*untuCI, min' a4zttbin glwliizlt :

Dan rwuvab ita' uorrs azab Ko,i, nakn Kani pnn m*rylanwtkan

Huddannennwryberit,tm.beserudiadgtgotmlulldKoni.Konipwt
menyelorunkon mcrcka fuii aTob yrg berut'

Ictika aub karni telah datang unn* membinasakan kaum Hud, I(ami pun

meryetamatkanHuddanmereka-pngberimanderrganrahmatpngistimewa
dari IQmi. xami meryelamatkan."r"t" dari topan lang memusnahkan semua

png ada di muka bumi-25

wtika,oadunjohafuufranladitlbhitimwa,aqlwutttsulahutwat
taba,uu o^* tilf iabOu;; 'aniid : ftuM kruun 'Ad yang telah

tttcngingkari',",-w Tltltuutya' fu. nwarhokai rusul-rusul-I,Iya, seru

nungibtti p"riii p'"'n'einaanilryiruryu yotg utghrh' sunhong' don

sdl}$erung-werumg

r Topan yang ersetnt fui Ehh,qiehsh oleh Allah dtlm tr't rtaamr'

t<tt
4*'-l
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Kami telah menimpakan azab kepada kaum 'Ad karena mereka mengingkari

alat Tuhannla dan mendurhakai rasul-rasul-Np serta mengikuti para pemimpin

mereka yang sombong dan bewenang-wenang memaksa mereka mengikutinya.

Wa rrtbi'uu fii hoo4zihid dun'yaa h'nataw w4 yaumal qiyaamati :
Merela ditimpa futul(ott di dalam dunia dan pada lari kiannt.

Karena kekufuran mereka, kaum 'Ad itu terus-meneruS menerima kutukan

di dunia dari abad ke abad dan menerima laknat, serta kutukan manusia pada

hari kiamat. Setiap kali mereka disebut orang, saat itu pula mereka dikutuk.

Alaa inru 'aadan lufaruu mbbahum : Iktahuilah, l@um ',4d itu lafir
kepada Tfulwnnya.

Sesunggghnla kaum 'Ad telatr mengingkari nikmat-nikmat Allah atas diri
mereka dengan jalan mengingkari ayat-ayat Allatt dan mendustakan rasul-Np.

AIaa bu'dal' li'aodin qaumi huttd : Kaaluilah, lcehirwsaan dan karuunnhan

adalah bagi ',4d, luum Hudtercebut.

Ucapan ini adalah suatu ucapan yang dicantumkan dalam al-Qur'an untuk

menlatakan batrwa 'Ad itu terus-menerus menerima kutukan.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayatini Allatr menjelaskan akibat png diperoleh Hud dan para

pengikutiqa, serta akibat png diderita oleh kaum Hud png ingkar, pitu:
dibinasakan dengan topan )ang menghancurkan semua )ang ada di muka bumi.

s28

(61) Kami mengutus kepada kaum
Tbamud, saudara mereka, Shaleh,
dengan ujarnya: "Wahai kaumku,
sembahlah Allah, tidak ada bagimu
tuhan png selain Dia. Allahlah Png
menjadikan kamu dari tanah dan
menjadikan kamu 56bagai orang Png
memakmurkan dunia. Mah mohon-
lah ampun kepada Allah, dan
kemudian bertobatlah kcpada-Np;
sesungguhrya Ttrhanku Maha Dekat
lagi Maha Momperkenankan. "

$\t:A'fti$tii*6q
d'a*i

:rtvfuw,;r;i1J(Wtwi;JE



t9t5 Surat ll: Huud luz 12

(62) Mcrekaberkaa: 'Whhai Shaleh. Kau
di dalam kalangan kami, selama ini
merupakan orang Yang kami
harapkan. Mengapa kamu mencegah
kami menltmbah apa png disembah

oleh orang-orang tua kami?
Sesungguhqa kami dalam keraguan

dancuriga tenang sesuatu )4mg kamu
serukan kepada kami."

(63) Shaleh berkata: "Wahai kaumku,
tahukah kamu jika aku memPuqai
keterangan )ang nlata dari T[hanku
dan Dia telah memberikan rahmat
kepadaku, maka siaPakah Yang
menolong aku dari azab Allah, jika
aku durhaka terhadaP-NP? Maka
kamu tidak menambah sesuatu
kepadaku selain menjerumuskan aku

ke dalam kerugian."

s:r?;tri;g{i'L6Ugt6
{irU{r\:"V5'rr5'ffiff

@vlAfii;ivi{1fl

Vtg.;Y'e{'rf;{t5ti-}'U16it#l:lli,t:u,y;igt;3:^iaiir;
t#+t{,.+ivi

TAFSIR

Wa itaa tsamuuda a-khaahum shaalilwn qaala yaa qaumi' bnduullaaha

maa lalaun min ihahin glwiruhuu : Kani menguAs lrepada laum T\arrutd,

saudam Shnleh, dcngan ujantya: 'Walni laumh4 sembahlah Allah, tidak
ada bagimurufunyang selain Dia.'

Allatr mengutus Shaleh kepada kaum T5amud png sebangsa dengan mereka.

Shaleh adalatr seorang png berketurunan baik, berpekerti luhur, dan berakal

kuat. Shaleh mengajak mereka berkumpul untuk bersama-sama menlembah Allah,

tidak ada tuhan selain dari Dia.

Huwa an-sla0 kum mfuul ar4hi : Allahlahyang meniadilun lumu dari
taruh.

Was ta'mamkum fiihaa : Dan meniadilan lamu sebagai orang yang

memalonurlun dunia.

Allah menjadikan kamu sebagai orang-orang yang memakmurkan bumi

dengan cocok tanam, membangun dan membina hingga terdapatlah di muka

bumi itu rumah yang tinggi-tinggi, png dibuat oleh tukang yang pandai-pandai.

Allatr menjadikan bumi dan pohon-pohon png rindang dan buah-buahan png
sedap dan lezat rasanla.

Fastagh-firuuhu tsumma tuubuu ilaihi : Mala mohonlah ampun kepada

Allah, dan kemudian bertobatlah kqada-I'{ya.

I

I
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Maka mohonlah kepada Allah supap Dia mengampuni dosa-dosamu,

kemudianberObatlatr kepada-Np, ketika tiap-tiap dari kamu mengerjakan sesuatu

dosa dan beramallatr dengan amalan png saleh.

Inru mbbii qariibum mujiib : 'sesungguhnya Ttulnnfu Malw Delut lagi
Maln Memp erl<etunlran. a6

Tlrhanku itu Matra Dekat kepada makhtuk-Np. Tidak ada )ang tersembunyi

bagi-Nya dan Maha Meperkenankan doa.

@aluu yat shaalihu qad. kunta fiirua mariuwwan qabla haa4zaa :
Merela berlata: "Walni Slnleh. Ifuu di dalam lalangan lami, selama ini
merupalan omngyang kami lnruplan.

Kamu (Shaleh) adalatr orang )ang kami harapkan dapat meryrelesaikan urusan-

urusan kami png penting. Kamu adalah seorang yang berakal kuat, berpikiran
cerdas, dan karena kau keturunan tinggi. Sekarang telatr putus harapan kami
padamu.

A tanluanoa an rw'buda mat ya'budu aabaa-wua : Mmgapa lamu
mencegah lwni menyembah apayang disembah oleh omng-orung tw lumi?

Sungguh mengherankan kamu mencegatt kami menyembah apa png telah

disembah oleh orang-orang tua kami dahulu. I(ami hanla mengikuti langkatt

mereka.

Wa inrwnaa lafii syal*im mim maa tad'utnaa ilaihi muiib = 
*Sesung-

guhttyakami dalamkemgwn dan curigetentang seswtruyang lamu serulan
kqada lami.'

Sungguh kami ragu-ragu dan curiga torhadap apa )ang kau seru.

Sgata yaa Qaumi a mqitum in kuntu 'alaa bayyirwtim mir rubbii wa

aalaanii mfulru ruhmotan : Slwleh berlan:'Walwi kntmht, dulah lamu
jilw afu mempwtyai ketemngan yang nyata dari Ttulnnfu dan Dia telah

memberilan ruhrnat kq adaht.'

J,iaskan kepadaku, apa yang harus aku lakukan, wahai kaumku, jika aku

benar-benar mempunyai hujjah dari T[hanku bahwa apa ]ang aku dakwattkan

kepadamu adalatr benar-benar dari Allatr. Dan Allah memang telah memberikan
suatu rahmat png istimewa kepadaku, pkni Dia jadikan aku seorang nabi png
diutus kepadamu.

26 Baca S.2: al-Baqarab, 186,
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Fa may yan-shwunii mhaltothi in'aqffiultw : 'fuIoka siqakahyng
menoloig afu dari azob Allolt, iika ah. Aohoknterha@nya?"

siapakah png menghindarkan aku dali azb Allah, jilaaku mnyemuunyltan

*nvo_Np "ft ak meiryembunyikan s6uatrr ,"ng tidak meny6nangtan hatimrr.

Thk ada orang )ang dapat menolak azlb Mn ahl. Ol€h karcnanla' alu tidak

mempedulikan tindakan-tindakanmu -

Fa maa taziiduwwnii glwim tukt {Iiir : 'Ifinka kurrt tifuk nswbalt
seswfiu kqa.daht selain nwqieruruskot oht kc fulott kaagion.'

Jika kamu tidak menambatr sesuanr kepadakg jika akq mememhi narryanmu

dan jika aku takut kepadaberburuk sangfa, sdain kru menjmrhkan ah ke dalam

kebinasaan.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Tuhan menjelaskan senum Nabi shaleh )ang mcnjpru

TSamudFngu"'di".dial-Hijr'suatudacrah}angterletakHijazdan
Sram. siael adalah rasul kedga rng bcrbangpa Arab. Kisah-kisah mcrekaiuga

terdapatdalamsuratasy-Syu'araa,an-Naml,alQmar'danal-Hijr.

529

(6a) Wahai kaumku, inilah seekor rmta

betina kePunYaan Allah, Yang
dijadikannYa sebagai mukjizat
unn f.u. Maka biarkanlah unta itu
makan di bumi Allah dan janganlah

kamu mengganggunla dengan suatu

perbuatan Yang menYakitinYa, 4ng
bisa menlababkan kamu ditimpa oleh

suatu azab Yang sangat dekat

datangrya.

(65) Maka mereh pun menyembclih tmta

itu. KarenanYa Shaleh berkata:
'Bersenang-senanglah di dalam
negerimu ini tiga turi lamanya' Ihrlah

suatu janji Png Pasti ditePati'"

(66) Ketika azab Kami benar-benar
datang, I(ami Pun menYelamatkan

Shaleh dan mercka Yang beriman

dengan suatu rahmat IGmi, dari azab

t3;,.i5'A/$bfi36{;;S1i

i*5fi1;br*.di#u
"{rr{Gf,4

wcY,{Ea)ffJ6u,tt3
@,-ft1i9j&l^Li'aL\
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yang terjadi pada hari iu; sesmg;
grrh5a lbhamu, Dalah Eng ttf,aha

Kuat lagi Maha IGns umtutan-NYa.

(67) Den mcrcla semua Png zalim itu
disambu elsfo hetilinrrr, s€hhgga
rDcrcka rcDah tcrmghr di ttmPat
masing-oasing.

(63) Seolaholah mereka bclum pemah
bcrdiam di dalam rumahnYa itu.

' IGtahuilah, sesungguhnYa kaum
Ilamud itl mergingteri ttannya.
Ketahuilah, kecclataan datr hcbi-
nalnan adalah bagi faum l}amud.

e4,+1fr1:6tW:4$,9lt it/q8/-h

d){11'uitl

';aqfi'lsi,fft*:;*1;s
e;{yg,:tt

.!

TAFSIR.

Wa yoa qawi ltu4tihii ruaWuttaani bktt n Myotan : Wah.a'i laumht,
inifu sekor wta Miru kqwpr Allolt, lwts dii adil@ttnry s ebagai malgi iznt

totubrw.

Inilah suatu mukjizt png mengqiuk kepada kebenaranku. Ini adalah seekor

unta )Atrg istimeva daripada unta{nta Sang lain, baik makanann}a, minumannla

maupun segalakeadaan 5ang laiL
Ada riuayat laag men5pbutkan bahm unta ini dijadikan dari batu dan mereka

membagi air minum entar:l mercka dan unta ini. Sehari untuk mereka dan sehari

berikumya unnrk unta.

ru konslua U'hrlfii o4hiladd : Maka biarkantah unta iru malan di
honiAllah.

,' Makabialtanlah unta ini rnemalen apa saja png dikehendakirya dan biarkan

berjatan mencari maknnenn a ke mena saja binatang itu suka.

Wa loa tmussutltu li sutin fi ya'ldtu4ztthm 'a4ztabun qoriib :
Dan jatganlah kanu. mengganggwa dengan suatu perbuatan yang

mutyakitiltya, yurg bin naqunO*an kanw ditintpa oleh suatu azab yang

sutgst dckn Mansrry.

fu 'qouthaa fr ryuta tuntotu'tu fii daafifurrt tsalaa4sata ayyanmin

itzlofrb va'dut gltoittt irob4sab : Maka merela pun menyembelihnya.

Karuu ifri Suleh fur*Aa:'knanutg-saungfu lannu di dalnm negerimu

ini tiga ruri lanory. nulolt sttdu iarlii yang pasti ditqati."

Maka mereka pun meryembelih unta itu, dengan tidak mempedulikan

anc:tnum Shaleh. Melihat iur, Shaleh pun berkata: 'Rasakanlah nikmat hidupmu
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selama tiga hari lagi. Itulatr waktu y6ng dijanjikan oleh Allah yang tidak akan

diubah lagi."

Fa lammaa jaa< arnrunan ruiiainaa slwalilww wal la4ziitw ohtnanuu

ma'ahuu bi-rthmatim minnaa wa min khiqi yaumi'idzin -- Ketika azAb

I{ami benar-bennr datang, I{ami pun menyelamatlgtt Shaleh dnn merela

yang beriman t<epadanya-dengan swfiu rahmat l{ami dari azab yang teriadi

pada lwri iru.

Setelatr bencana halilintar menlambar kaum TSamud dan memusnahkannla,

Kami pun menyelamatkan shaleh dan semua orang )ang beriman kepadanla

Oengan suatu rattmat yang istime'wa dari l(ami. Padahari itu, kami menyelamatkan

mereka yang telah beriman dui azab png hina'

Inru rubbatu huwal qawiyyttt 'uziiz : sesungguhnya Tfuhnnmu, Dialah

Ynng Mah.a Krut tngi Malw l{ems tuntutan-I'lya'

wa a-ktu4ztl la4ziiru rlwtamush sluilwtufa ash'bahuufii tliyatrihin
jaa tsimiin : Dan merela semtat yang znlim iru disambar oleh lnlilintar
-sehtngga 

merelu rebah tercungfur di tempat masing-masing'

Maka mereka pun dimusnahkan oleh gemuruhrya suara halilintar png

menggun€ng bumi dan tersungkurlah mereka di dalam rumatrqa masing-masing'

Kaol lnm yagh-twu fiihaa alan inrw tsamuuda lwfaruu mbbahum alaa

bu'd.al li tsamwd : Seolah-olah merela belum pernah berdiam di dalam

rumah itu. Itetahuilah, sesungguhrrya laum Tsamud itu menginglari

Tltttutnya. IQAhuiWt, kecetalcaan dan trcbinasaan adaloh bagi laum TSamud'

Karena azlb datarrytiba-tiba dan sangat cepat berlalu, serta tidak ada seorang

pun )ang tertinggal, maka seohn-ohtr di tempat itu belum pernah berdiam

sefelbmpok orang. Sesungguhnla TSamud telah mengingkari T\rhannla, maka

pantaslair mereka menerimi siksa T\rhan. IGbinasaan dan kemusnahan adalah

untuk TSamud dan orang-orang 1ang sepertinya. Mereka dijauhkan dari rahmat

Allah.

KESIMPULAN

Dalam tyat-ayarini T\rhan menjelaskan bahwa shaleh berkaa kepada kaumqa:
.Tbnda yang menunjukkan kepada kebenaranku adalah unta. orang yang

meryakitinya akan tertimpaazab png pedih'"
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(69) Dan sungguh telah datang utusan-
utusan (malaikat) Kami kepada
Ibrahim yang membawa kabar
gembira. Mereka berkata kepada
Ibrahim: 'Kami memberi salam
kepadamu." Ibrahim menjawab:
'Mudah-mudahan Allah juga
mencurahkan salam-Nya kePada
dirimu. " Maka tidak lama kemudian
Ibrahim menghidangkan daging anak
lembu png dimasak (dipanggang).

(70) Ketika lbrahim melihat tangan
mereka (tamuqa) itu tidak menyen-

tuh'daging-daging png dihidangkan,
dia merasa sikap mereka menyalahi
kebiasaan (aneh) dan dia pun merasa

takut. Be*atalah mereka :'Janganlah
takut, sesungguhnya kami diutus
kepada kaum Luth."

(71) Dan isteri Ibrahim berdiri melapni
mereka, lalu tersenyumlah dia. Maka
Kami pun menggembirakanrya (isteri
Ibrahim) dengan kelahimn Ishak, dan

sesudahnla, Ya'kub.

(72) krkatalah isteri Ibrahim: i{langkah
mengherankan hal ini. Apakah saya

akan melahirkan anak, padah4l sap
seorang yang sudah tua renta dan
srumiku pun seoxang )ang sudah hn.
Sesungguhnya ini suatu hal yang

sangat mengherankan."

(73) Mereka berkata: i{pakah kamu
merasa heran dengan ketentuan
Allah. Rahmat Allah dan berkat-Np
dicurahkan kepadamu, wahai
Ibrahim; sesungguhnya Allah itu
Maha Tbrpuji lagi Maha Mulia."

.(74) Ictika rasa takut telalr hilang dari diri
Ibrahim dan datang kabar gembira,
maka dia bertukar pikiran dengan

tJ'6gH\Q;.W#.,{;
,trfr,it46ifrJ6v<)a

o.u^>

,;,:J;;rfi4:u*"4t5Y61
-UL;3T':,:itlg)6brJ+-b

eiyl;.jJy

"C;.ty"6#cK=iidSW;
V.frFl-,f;:w

W$,\i{i)#Wrj"wwg
,G',6$i,y

'W;iiltg'i't;l;q1ig6
'^$*'rf,#w*

ftk;eJtii;!i(A$6

.l.
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para pesuruh Kami mengenai kaum
Luth.

(75) Sesungguhnya Ibrahim itu benar-
benar seorang png dapat menahan
amarahnya, merasa sangat tidak
senang bila orang lain memperoleh
suatu kesusahan dan seorang yang

kembali kepada Allah.

91,5q\Ad4-

Lg,gtr"lL&jfiL

(76) "wahai rbrahim. T?_1T-{gITl wr16#litJi,l#:P Ar,j;.fr#Hilfr1fr;,T,ffi,ilf,ff"ffiX LVfWrWv,e*tqi{.V
datang ketetapan nrhanmu dan @i;1**V*;ii,y"
sesungguhnya kaum Luth akan
kedatangan azab yang tidak dapat
ditolak."

TAFSIR

Wa bqad jaaat rusulwut ibruahiima bil bwyrua : Dan sungguh telah

datang utusan-utusan (rrulailat) Ifumi kepada lbmhim mernbavta labar
gembim.

Sungguh, para malaikat utusan IQmi telah mendatangi Ibrahim dengan

membawa kabar gembira. Ada png meryatakanbahwa malaikat png mendaangi

Ibrahim ini adalah Jibril, Mikail, dan Israfil. Arla pula png menyebutkan bukan

mereka. Ada juga png mengatakan mereka itu Jibril dan tujuh malaikat lain.
Lebih baik datam hal ini kita serahkan kepada Allah, sebab hal semacam itu
memerlukan uahyu. Yang dimaksud dengan "kabar gembira" dalam apt ini
adalah "menggembirakan Ibrahim", pitu kabar bahwa beliau akan memperoleh

keturunan.2T

@aluu salannan : Merela berlata kqada lbmhim:'Komi mmberi salam

kqadamu."

Para malaikat itu memberi salam kepada Ibrahim, dengan mengucapkan

"salaamun 'alaila."

Qaala salaamun : Ibrahim meniawab: *Mudnh-mudahan Allah iuga
mencumhlun salam-Irlya kqada diimu. "

Ibratrim menjawab salam para malaikat tersebut dengan ucapan ''alaihtm
salanmullaahi."

t_

27 Baca S.11: Huud, 7; S.51: dz-Dzaaiyaar,28.
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Menurut ulama ba5pn, ueapan 'alaihqtt Salaanutn" lebih utama daripada

ucapatr nsaloamtot 'alaika'. Sebab ucapan 'salaarnun' )ang mengedepankan

baris mim menunjuk kepada' ke&ekelannla.

ningtasnla, para malaikat mengucapkan 
* Salaannun'alnika" ketika mereka

masuk ke rumah Ibrahim dan Ibrahim menjauab dengan' alaihtm salamullanhi
adalah suatu susruran pag lebih baik daripada susunan FrB diucapkan oleh para

malaikat. Inimemberikan pe4gertianbahwa membalas salam haruslah lebih baik

daripada uqtpan orang png lebih dahulu memberi salam kepada kita.

fu noa lohd+ria aniut bi Vfrn lwniidz : Maka tidak lana ftemudian

Ibmt in matgltifurykan fuSinS anak lcmbu yang dimas ak (dip ang gang ) .

Ttdak lama kemudian Ibrdhim menghidanglan makarum kepada para tamun)a,

,aifi seekor enak sapi faUg dipanggang di atas batu panas. Pada masa dahulu,

manusia mem.ing memangga[g drgrg di atas batu png dipanaskan dengan terik
matahari. I(etika inr mercka belum mengetatrui memanggang dengan api.

fu tmtu ru< aidiyaluan Iu ttqlfla itoitti nakiruhwn w a aqi as a minhim
hiifian : Ketika lbmlim mcliha tungan merel<a (tamurrya) itu tidak.

naWtutt dagingeging yorg dihidongkan, dia memsa sikq merelu
nqry*tti kcbiosaan (arult) fut dia pw mcrusa tahfi .

IGtika Ibrahim melih* bahm tangan para talmunla tidak menjamah makanan

fng disuguhkan, Ibrahim melihat ada sesuatu )ang tidak lazim. Menurut adat

pada masa inr, apabila tamu tidak memakan apa )ang dihidangkan berarti tamu

tidak membawa kabar yang baik alau karena tamu merasa ragu-ragu. Pada diri
Ibrahim pun timbul rasa takut. Beliau menNa tamunla itu bukan manusia biasa,

muagkin mereka iur malaikat lang membaura azab.

Agohu loa ta*tu| irrrua wihw iloa qaami lunth : Berlatalah merela :

'langanlahtoha, seswrygiltty kani dintus kqada laum ltth."
Ictika malaikat-malaikat im melihat ketakutan Ibrahim, mereka segera

berusaha menenangkantrlp, dengan uqpannla: 'I(ami tidak bermaksud buruk
kepadamu. Kami diuurs kepada kaum Luth untuk membinasakan mereka."

Llft adatah sagdara lbrahim, omng ]ang pertama kali beriman kepadanya.

Negpri kam hth terletak berdekatan dengan negeri Ibrahim. Dalam surat al-

Ilija demikian pula dalam surat adz-Dzaariyaat, dengan tegas Ibrahim
memperlihatkan ketakutannJB. Maka para umunla itu segera menenangkan hati

Ibrahim &ngan pemberitahuan bahwa dia akan memperoleh anak png pandai.

Wam ruauhuu qoaimAwt fa dhahilut : Dan isteri lbmhim berdiri
nulayoi mcry*a, lafu tenuywnlah dia.
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Sedangkan Sarah, isteri Ibrahim, pada masa itu berada bersama Ibrahim
melapni tamu-tamunla. Demi dia mendengar jawaban malaikat, dia tersenyum

karena gembira dan hilang rasa ketakutann)a, atau karena akan datangnya azab

kepada kaum Luth )ang sangat buruk pekertinp.

Fa basy-syarnaalwa bi is-haaqa wa miw wama-i is'haaqa ya'quub : Mala
lrami pun menggembiralannya (istei lbmhim) dengan kelahimn Islwk, dan
sesudahnya, Ya'htb.

Maka IQmi menggembirakan isteri Ibrahim bahwa dia akan mempunpi
putera png bernama Ishak. Ishak akan mendapatkan putera lang bernama Ya'kub.

Qalat yaa wailataa a alidu wa atu 'aiuuzuw wa haadrna ba'lii syai'khan
inru haadua la syai-un 'aiiib : Berlatalnh istei lbmhim: 'Alanglah
menghemnlan lwl ini. Apal<ah saya aknn melahirlan anak, padahal saya

seomng yang sudnh tuo renta dan sunmiht pun seomng yang sudah tua.
Sesungguhnya ini suaru hal yang sangat menghemnlan."

Ictika Sarah mendengar kabar gembira itu, dia pun berkata: 'Benar-benar
sangat mengherankan, bagaimana sala akan melahirkan putera, sedangkan sala

telah berumur )ang lazimnp sudah tidak dapat beranak lagi, bahkan suami saya

sudah berusia lanjut. I(abar gembira )ang tuan-tuan sampaikan itu benar-benar

sangat mengherankan, dan menlalahi sunnah Allah png biasa."

Dalam Sifrut Thkwin dijelaskan, Ibrahim pada masa itu sudah berusia 100

tahun, sedangkan isterinp berusia 90 tahun. Di samping itu dia adalah seorang
png mandul seperti png dijelaskan dalam surat adz-Dzaariyaat.

Qaaluu a ta'jabiirw min arnrillaahi : Merela berlwta: "Apalah lwmu
merasa heran dengan l<etentuan Allah.'

Para malaikat berkata: 'Tidaklah layak kamu merasa heran mengenai suatu

ketetapan Allah, png apabila berkehendak kepada sesuatu hanp meryatakan
'kun', lalu terwujudlah apa png dikehendaki-Np itu."

Rahmatullaahi wa barukaatuhuu 'alaikum ahlal baiti : Rnhmat Allah
dan berlat-l,lya dicumhlan l<epadamu, wahai l<eluarga lbmhim.

Rahmat Allah dan berkat-Np png baqak dicuratrkan kepada kamu, wahai

keluarga Ibrahim, png dari keturunanmu terus-menerus lahir para nabi sampai
hari kiamat.

Innahuu hamiidum majiid : "sesungguhnya Allah itu Maha Terpuii lagi
Mahn Mulia."

Allah itu berhak menerima semua macam puji dan puja. Dia pula yang

dimuliakan, baik di bumi ataupun di langit.

L
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Fa lammaa dznhaba 'an ibruahiimanau'u wa iaa-at-hul busy'rua
yujaadilunaa fii qaumi lutilh : Ketika msa nhtt telah hilang dart diri
Ibmhim dan datang lubar gembim, malu diabertularpikimn denganpam
pesuruh l{ami mengenai luum lilh.
Setelah Ibrahim merasa tenang kembali dan hilang rasa takutnya, karena

beliau akhirnla mengetahui bahwa tamu-tamunla itu adalah malaikat png datang

membawa azab untuk kaum Luth dan membawa kabar gembira untuk dia, Saitu
dia akan memperoleh seorang putera )ang nantinla akan menjadi bapak dari
kelahiran nabi-nabi, maka Ibrahim pun bernrkar pikiran dengan para tamu Kami
itu mengenai kaum Luth.28

Inru ibmahiima h haliimun awwaahum muniib : Sesungguhnya lbmhim
itu benar-benar seomng yang dopat menahan amamhnya, merasa sangat
tidnk senang biln omng lain memperoleh suntu l<esusalnn, dan seomng
yang kembali kepadn Allah.

Ibrahim adalah seorang yang sangat tenang jiwanya, dapat menahan'
amarahnla, tidak senang Allah cepat-cepat menyiksa hamba-hamba-N1a, seorang

yang merasa tidak senang bila manusia ditimpa azab, dan seorang png selalu

mengembalikan sesuatu kepada Allah.

Yaa ibruahiimu a'ridh 'an haa4zaa inruhuu 'qod jaa< amru rubbilu wa

innahum aatiihim 'a-dzaabun ghairu marduud : Wahai lbrahim.
Beryalinglah lamu dari kcadaan ini, sesungguhrrya telah dntang lcetaapan

Tfuhanmu dan sesungguhnya laum htth alan lcedatangan azab yang tidak
dapat ditolak.

Para malaikat itu menjawab: "Wahai Ibrahim, janganlah kamu meneruskan
pertukaran pikiran ini. Tetapi berdiam dirilah, karena telah datang ketetapan
Atlah untuk mengazab mereka (kaum Luth) dan sesungguhnya mereka pasti ditimpa
azab yang tidak mungkin ditolak."

KESIMPU LAN

Dalam apt-alat ini Tirhan menjelaskan kedatangan para malaikat kepada
Ibrahim untuk menggembirakannla, pitu memberi tahu bahwa beliau akan
dikaruniai seorang putera bernama Ishak dan cucunp lang bernama Ya'kub.

Selain itu juga menginformasikan bahwa kaum Luth akan dibinasakan.

Seringkali Allah menyebut nama Ibrahim dalam al-Qur'an. Allah menjelaskan
keadaan Ibrahim beserta ayahnp dan kaumnp, serta kabar gembira bahwa dia

d Baca S.29: al-Ankatuut, 31, 32.

_l
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akan memperoleh dua putera bernama Ismail dan Ishak, selain menceritakan
keadaan Ibrahim dengan salah seorang puteranla, Ismail.

531

(77) Ketika utusan-utusan (malaikat)
Kami itu mendatangi Luth, maka
Luth pun merasa tidak senang dan
gelisah. Dia berkata: "lnilah hari
png besar bencananya.. "

(78) I(aum Luthberdatangankepada httt
dengan tergesa-gesa. Sebelum
menemui Luth, mereka mengerjakan
keburukan-keburukan (perbuatan
homoselsual) yang keji. Berkatalah
Luth: "Wahai kaumku, inilah puteri-
puteriku, merch itu lebih suci (untuk
dinikahi) bagimu. Maka berbaktilah
kepada Allah, dan janganlah kamu
menghina (melecehkan) para
tamuku. Apakah di antrra kamu tidak
ada png berakal sehat?"

(79) Jawab mereka: "Engkau telah
mengetahui sebelum ini bahwa tidak
ada kegemaran bagi kami (untuk
menikahi) anak-anak gadismu.
Sesungguhrya Lmu 5angat monge-
tahui apa png kami kehendaki."

(80) Berkata Luth: 'Seandainya pada
diriku ada kekuatan untukmenolong
(tamuku) atas per6uatanmu atau
dapat berlindung kepada keluargaku
acas hmu, tentulah aku menghalangi
perbuatanmu."

(81) Jawab para malaikat (tamu): *Wahai

Luth, sesungguhnya kami adalah
utusan-utusan Tirhanmu, mereka
sama sekali tidak akan sampai
(mengganggu) kamu. Maka keluarlah
kamu dari kota ini bersama keluar-
gamu pada penghujung malam.
Janganlah seseorang di antara kamu
menoleh ke belakang, kecuali
isterimu. Allah akan menimpakan
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d*;7/$t\'u'oy1b;'."i4ii:J
a,\

(azab) kepadanya sebagaimana aPa

yang ditimpakan kePada mereka
(kaummu). Sesungguhnya waktu
mereka ditimpa azab adalah waknr
subuh. Bukankah waktu itu subuh
sudah dekat?

(82) Ictika azab Kami tiba, IGmi Pun
menjadikan kota ini jungkir-balik
(porak-poranda), dan Kami menunrn-
kan hujan batu yang terbuat dari
tanah keras png bersusun-susun.

(83) .Ang mempunlai tanda )ang tertenfir
dari Tirhanmu dan yang ditimpa
bencana tilak jauh dari orang-orang

)ang zalim.

cpli@:Wy61;V/(+$i
@;rI;F;#;eW

TAFSIR

Wa lammaa jat<t nnuhmaa hutlwn siit bihim wa dhaaqa bihim dzar'aw
wa qoala ltoa4ua yaurnun 'a-shiib : Ketil(a utusan-utusan (tnnlnilat)

I{ami iru mendatangi lttth, mal@ Dtth pun merasq tidak serung dan gelisah.

Dia berlata: *Ini adalnh lwri yang besar bencanartya."

Ketika malaikat-malaikat IGmi datang kepada Luth sesudatr mereka menemui

Ibrahim, Luth merasa gelisah karena takut para tamunla (png berpenampilan

lelaki tampan) itu akan diganggu oleh kaumnla (elaki) sebagaimana png biasa

mereka lakukan.

Menurut riwalat, para malaikat itu datang dalam bentuk lelaki muda @emuda)

)ang gagah. Karena itu Luth berkata kepada mereka: "Inilah hari png sangat

sulit keadaanrya dan besar bencananya."

Di dalam Sifrut Takwin dijelaskan bahwa Luth, putera Harun, saudara

Ibrahim, turut beriiijrah bersama Ibrahim dari tanah airrya di Irak ke negeri

Kan'an. Ibrahim berdiam di negeri itu, sedangkan Luth berdiam di negeri Ardan
(Yordania).

Wa jaa<huu qaumuhuu yuhra'uutw ibihi : I{aum Dtth berdotangan

kqada htth dengan tetgesa-gesa.

Melihat kedatangan tamu-tamu di rumah Luth, kaumnya segera menemuinla

dengan cepat-cepat karena dorongan nafsu melihat anak-anak muda tampan.

Wa min qablu luanuu ya'maluurws sayyianti : Sebelum menemui l-ttth,
merekn mengerjalan keburulan-keburulan @erbuatan homosebual) yang

t@ji.
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I(aum Luth cepat-cepat mendatangi para tamu asing pemuda tampan itu
tidak mengherankan, karena mereka adalah sangat terdorong oleh keinginanrya
melakukan hubungan homoseksual yang sudah menjadi gejala umum. Bahkan
perbuatan keji itu dilakukanrya secara terang-terangan di muka umum. Mereka
memang lebih menyukai berhubungan (seksual dengan) lelaki, dan menolak
menikahi perempuan.2e

@ala yaa qawni hao-uha-i banaati hunru alh-hnru lakwn : Berlatalah
Ittth: "Wahai laumh4 inilah putei-puteriht, merela itu lebih suci (untuk
dinilahi) bagimu."-

Luth berkata kepada kaumnya: "Nikahilah puteri-puteriku png lain, baik
yang masih perawan (gadis) ataupun yang tidak, yang sesuai dengan
kemampuanmu. Sebab, bermesraan dengan mereka melalui jalan pernikahan lebih
suci daripada melakukan liwath (homoseksual, sodomi).

Janganlah kata 'lebih suci" dipatrami batrwa liwath juga suci. Tetapi png
dimaksud dengan pernlatan "lebih suci" di sini adalah 'nikahilah mereka karena

mereka itulatl )ang suci bagimu."

Luth mengatakan 'anak-anak gadisku", sedangkan png dimaksud adalah
gadis dalam pengertian umum di negeri itu, bukan khusus anak gadis Luth. Sebagai

nabi, Luth bisa dipandang sebagai bapakbagi segenap kaumnya, dan semua anak
perempuan (siapa pun orang tuanla), Luth meryabut mereka dengan sapaan "anak-

anak".

Dalam alat ini Luth menganjurkan merekauntuk "mendatangi" isteri masing-

masing png sah. Tidak menganjurkan untuk berzina sebagai ganti liwath
(hubungan seksual dengan sesama lelaki), sebagaimana png disebut dalam Sifrut
Thkwin, )ang secara bodoh sering dikutip oleh sebagian penulis tafsir.

Fat taqullaaha wa laa tukhzuuni fii dhaifii : Mala berbaloilah lcepada

Allnh, dan janganlah lamumenghiru (melecehlan) pam tamuht.

Lakukanlah apa )ang aku perintahkan, kata Luth lagi. Yaitu bermesraan
hanp dengan isteri yang sah, dan bertawakalah kepada Allatl, serta jagalah

kehormatanmu terhadap tamuku. Jika kamu menghinakan (merendahkan) tamu-
tamuku berarti menghina aku.

A laisa minkum rujulur m-syiid : 'Apalah di antam lamu tidak ada yang
bemlal sehat?"

D Baca S.79: al-Ankahrut, 29,
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Apakah di antara kamu tidakterdapat orang-orang )ang sehat lang menunjuk

diri cenderung kepada kebajikan dan perbuatan )ang Yajar, png menghalangi

kamu melakukan pelecehan seksual kepada para tamuku?

Qaaluu laqad 'alhnta maa hnaa fii hanaafilw min haqqin : Jawab mcrela:
;Engkau ielah mengetahui sebelum ini bahwa tidak ada kegemamn bagi

lami (untuk menilahi) annk-anak gadismu.

Mereka berkata kepada Luth: 'I(amu telah mengetahui bahwa kami tidak

membutuhkan gadis-gadismu dan tidak ada keinginanpada diriku untuk menikahi

mereka. IGmu juga mengetahui bahva kami tidak memiliki nafsu untuk menggauli

isteri-isteri kami. Makatidak wajar kamu mengemukakan tentang gadis-gadismu

untuk mengalihkan perhatian kami kepada apa )ang kami inginkan."

Wa inrulu la ta'lamu mta nuriid : "sesunggtitnya l@mu sangat mmgaahui

opa yang lami l<ehendaki. "

Kamu benar-benar mengeUhui apa )ang kami inginkan, )aitu bermesraan

dengan lelaki @omoseksual) dan itulah png kami uamakan-

Qaala lau anrw lii bikum quwwatan au aowii ilaa ruhtin syadii'd : Berl<ata

Luth: "seandainya pada dirifu ada ftclatatan untuk menolonght atas

perbuatanmu atau dapat berlindung lcepada l<eluaryafu atas l(omu, tentulah

aht menglnlnng i P erbuatantnu. "

Berkata Luth kepada kaumnya ketika mereka menolak anjuran Luth, karena

mereka datang memang unilk berbuat mesum. Sekiranp aku mempunlai

kekuatan, mempunyai penolong untuk menghambat kemauanmu, atau aku

mempunyai keluarga png dapat melindungi aku, tentulah aku akan mencegah

perbuatanmu.

Sebagian ahli tafsir berpendapat batrwa Luth mengarahkan kata-katanla itu

kepada pala tamunla. Maka makna rangkaian ini adalatr: Wahai tamu-tamuku,

seandainp aku mempuryai kekuatan untuk memerangi kaumku, tentu aku akan

menghancurkan mereka. Demikian pula kalau aku mempunyai keluarga )ang
kuat png dapat memelihara aku dari keganasan kaum itu.

Qaaluu yoa lufihu inrua rusulu rubbilu : Jawab pam mnlailat (tamu):

"Wahai Dfih, sesungguhnya lami adalah utusan-utusan Tlthanmtt."

Mendengar keluhan Luth tersebut, para malaikat itu segera menjawab:

"sesungguhrya kami ini utusan-utusan Tirhanmu png diutus untuk membinasakan

mereka dan menyelamatkan kamu dari kejahatan mereka."

Lay ya+hiluu ibilw : Merela sama sekali tidnk alan sanpai (mmgganggu)

lamu.
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Mereka sama sekali tidak bisa menjamah amuamumu dan menlakiti mereka.
Kamu tidak perlu gusar dan gelisah.

Ictika itu, Allah pun seketika membuatpandangru kaum Ierfr menjadi gelry,
sehingga tidak lagi dapat melihat Luth dan para tamunya.m

Mereka tidak lagi mengetahui jalan fang mercka lalui unurk kembali ke
rumahnya masing-masing. Mereka berteriak-rcriak meminta tolong dan
mengatakan bahwa di rumah Iruth ada tukeng-tukang sihir.

Fa asri bi ahlilw bi qith'im minal loifr : f,Iaka kcluarW kontt fuii kfra
ini benama l<ehnryarnu pada paryfu$wtg rnalan ini.

Pergilah kamu dari kota ini bersama keluargamu pada penghujung malarn

ini, kata para malaikat tersebut kepada llth, sehingga orkup uaktu bagimu
melewati perbatasan. 3t

Wa laa yalufit mil*um ahadut : lutganW sesaofimg di mnm kanw
menoleh ke belalang

Saat pergi meninggalkan kota, [.,uth dan keluarganla (pengikutnfa) dilarang
melihat ke belakang, supala jangan melihat azab png menimpa kaumn1a.z

Illam ru<talw : Melainkan isterirur.

Isteri Luth adalatr orang kafir lang berkhianat, )ang menyenrjui perbuatan
kaumnla png selalu melakukan perbuatan homoseksual.

Inrwhw mu-shiibuhoa noa aqhuhltto, :.Alloh akanmofupatan (qob)
kqadanya sebagaimana apa Wry A*ea*an kqafu merckn (*nmru).

Allah akan menimpakan azab kepada isteri l-uth, seperti 1ang ditimpakan
kepada kaumnp. Mereka sama-sarna akan dibinasakan.

Inru mau'idahumush shtrbhu : Sesmggitnyuwabu nercka ditinpa azab
adalahwalou subuh.

Azab png mulai datang pada terbit frjar dan berakhir kerika matahari terbit.s

A laisash shubhu bi qariib : Bukankahwabu subuh sudoh dekot?

30 Baca S.54: al-Qamar, 73.
3r Baca S.51: adz-Dzaariyaat, 35.

' 12 Baca S.15: al-Hijr, 65.
3r Baca S.15: al-Hija 73.

I

I
I
l.



ltn 12 $rr* 11:Huud t93l

Bgkankah uaffir subuh 1ang dijanjikan itu tidak lama lagi datangrya? Hikmah

menentrrkan ualm subuh unnrk menimpakan azab adalatr karena mereka ketika

iur bertumpul di rumah masing-masing, bahkan kebaryakan dari mereka masih

tidur.
-Ucapan ini adalah sebagai jauaban bagi desakan mereka png menginginkan

agafi azlb segera diturunkan.

fu lamnoa jaa< omrunggia'alrua 'aaliyahoa saafilahaa : Iktila azab

Konti tifu , Kotni pun meni adikan kota ini i ungkir-balik @ o mk-p oranda) .

Ketika perintatr IOmi (Allatl) untuk menimpakan azab kepada mereka (kaum

If,ith) teiah dahng, Kami pun membenamkan kota mereka itu ke dalam tanah

dengen meqiungkirbalikkan atau memporak-porandakannla.

S€bagian ahli ilmu bumi menlatakan bahwa kota-kota kaum Luth tersebut
'ibenamkan Oi Uauan danau png terkenal dengan nama "Danau Luth". Para ahli

purbakala telah menemukan bekas-bekasnla.

wa am-tharnaa ,alaihaa hiiaaratam nin siiiiilim man-dhuud.
hlusavwantdan'hda ruhbikt : Dan l(ami menurunlanhujan batuyang

tcrfrut dari taruh lcems yang benusun-susun. Yang mempunyai tanda yang

tertqttu furi Tfulwttntu.

Sebelum IGmi menjungkirbalikkan kota itu, Kami menurunkan hujan batu

]ang terbuat dari taoah keras png bersusun-susun turunnla, )ang dibawa oleh

,rryi, t"o"arg dan tiap batu diberi tanda tertentu png harya menimpa orang-

orang png dituju.

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa batu-batu itu memang mempunpi

tanda-tanda png jelas, seperti pada batu tertulis nama orang yang akan dituju.

Namun semuanla itu masalatr gaib, yang hanla dapat diketahui dengan keterangan

,ang nJafa.

.Wa mot hiyt miruzh zhaalimiiru bi ba'iid : Dan yang ditintpa bencana

tifuk jutL furi omng-omng yng znlim.

I(oa-kota inr terletak tidak jauh dari kamu (kaum musyrik Mekkah) yang

suka menzalimi diri mereka.

KESIMPULAN

Dalam aJAt ini Thhan menjelaskan kedatangan malaikat kepada Luth dan

apa )ang hendak dilakukan oleh kaumnla terhadap para tamu Luth (malaikat

ifii). Oleh karena Luth merasa gelisah atas kenlamanan tamu-Emunla itu, maka

para Urmu tersebut menenangkan hati Luttr, dengan menjelaskan bahwa mereka
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itu adalah para malaikat png ditugaskan untuk membinasakan kaumrya png
durhaka dan menyelamatkan dia beserta keluarganya dari azab.

532

(84) Dan kepada (kaum) Madlan, Kami
mengutus saudara mereka, Syu'aib.
Kata dia: "Wahai kaumku, sem-
bahlah Allah. Tidak ada bagimu
tuhan yang selain Dia. Janganlah
kamu mengurangi takaran dan
timbangan. Sesungguhnya aku
melihat kamu dalam kondisi ka1a,

dan aku takut bahwa kamu akan
ditimpa azab pada hari png meliputi
kamu."

(85) "Wahai kaumku, sempurnakanlah
takaran dan timbangan dengan adil.
Janganlah kamu mengurangi hak-hak
manusia sedikit pun dan janganlah
kamu membuat kerusakan di muka
bumi dengan sengaja.

(86) i{pa png tinggal padamu itu lebih
baik bagimu, jika kamu benar-benar
beriman. Aku ini bukanlah sooxang
penjaga bagimu."-

(87) Jawab mereka: "Wahai Syu'aib.
Apakah bacaanmu menyuruh supaya

kami meninggalkan apa yang
disembah oleh orang-orang tua kami
atau kami tidak boleh memperlaku-
kan harta-harta kami menurut apa
yang kami kehendaki; sesungguhnp
kamu merupakan seorang yang dapat
menahan amarah lagi seorang yang

cerdas. "
(88) Berkata Syu'aib: 'Wahai kaumku,

bagaimana pendapatmu jika padaku
memang terdapat keterangan (huiiah)
yang nyata dari Ttrhanku dan Dia
telah merezekikan kepadaku dari-
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34 Kaitkan dengan S.18: al-Kahfi, 46.
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(e0)

(8e)

Nya dengan rezeki yang baik? Aku
tidak berkehendak mengerjakan
sesuatu yang aku melarang kamu
mengerjakanrya. Kehendakku tidak
lain memperbaiki sampai seberaPa
jauh aku sanggup, dan tiada taufikku
melainkan dengan Allah. KePada-

Nya aku menyerahkan diri dan
kepada-Nya aku kembali.

"Wahai kaumku, janganlah karena

didorong untuk memusuhi aku, kamu
mengerjakan pekerjaan yang
menyebabkan kamu tertimPa azab,

sepefti yang terjadi atas kaum Nuh,
kaum Hud, kaum Shaleh; dan kaum

Luth tidak jauh dari kamu.

Mohonlah ampun kepada Tbhanmu,
kemudian bertobatlah kepada-Nya;
sesungguhnya Tirhanku itu Maha
Kekal rahmat-Nya lagi Maha
Penyayang.

(91) Jawab mereka: 'Wahai Syu'aib, kami

tidak dapat memahami sebagian
besar dari apa yang kamu katakan;

sesungguhnya kami mendaPati kamu

seorang yang lemah di kalangan
kami. Sekiranya bukan karena
keluargamu, tentulah kami telah
merajam kamu dan kamu. bukanlah
seorang yang perkasa atas kami."

(92) l(.ata Syu'aib: "Wahai kaumku,
apakah keluargaku lebih mulia di
matamu daripada Allah dan kamu
meletakkan Allah di belakangmu?
Sesungguhnya T\rhanku Maha Me-
ngetahui apa yang kamu kerjakan."

(93) "Wahai kaumku, kerjakanlah apa

yang kamu sanggup mengerjakan.
Sesungguhnya aku juga mengerj akan

menurut kesangguPanku. Kelak kami
akan mengetahui siapa yang ke-
datanganazab yang menghinakan dan

siapa png berdusta. Nantikanlah,
sesungguhnya aku juga sama-sama

menanti beserlamu."
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(94) Ictika telah darang perintah Kami
(Allah), Kami pun menyelamatkan
Syu'aib dan mereka png beriman
bersamanya dengan suatu rahmat
Kami. Adapun mereka yang zalim
dimusnahkan oleh halilintar, lalu
mereka jatuh tersungkur di rumah
masing-masing.

(95) Seolah-olah mereka belum pernah
berada di dalamnya. Ketahuilah,
kebinasaan dan kehancuran bagi
kaum Madyan, sebagaimana kaum
Tbamud )ang telah binasa sebelum
mereka.

ayiYu\vWWVr)AW
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TAFSIR

Wa ilaa madyaru a-kluahum syu'aiban : Dan lcepada (taum) Madyan,
I(ami mengutus saudnm mereka, S\u'aib.

I(aum Madpn mendiami Hijaz png berbatasan dengan spm. Mereka hidup
mewah dan ka1a, namun suka melakukan kecurangan datam rakaran dan timbangan.
seorang nabi diutus kepada mereka, pitu Syu'aib, seorang keturunan bangsawan
Madpn dan mempunpi pekerti yang luhur.

Qaala yaa qaumi' budullaaha maa lakum min ilaahin ghairuhuu : I{ata
dia: "Wahni luumht, sembahlah Allah. Ttdak adn bagimu ruhan yang selain
Dia.'
syu'aib berkata kepada kaumnla: 'wahai kaumku, sembahlatr Allatr semata.

Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Tidak ada bagimu tuhan
selain Allah, png bersifut dengan sifat-sifat-Np."

wa laa tanqu-shul nilcyaala wal miizaaru : Janganrah lwmu mengurangi
talamn dan timbangan.

Janganlah kamu mengurangi hak-hak manusia, baik mengenai takaran ataupun
mengenai timbangan, sebagaimana )ang biasa kamu lakukan.35

Innii aruahnn bi khairin : Sesungguhnya aht melihat lamu dalam kondisi
kaya.

35 Larangan ini ditegaskanpula dalam S.83: al-Muthaffifiin, 1,2,3.
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Aku melihat kamu hidup jala dan meuah, tidak perlu kamu berbuat keji

dengan jalan mengurangi hak-hak orang lain dan memakan harta mereka dengan

jalan png batal.

Wainnii a-kltmfu'alaikurn 'a4zlabayaumim muhiith : "Dan aht tahtt
tamu alan ditirnpa azfr.b pada hnri yang meliputi l(amu."

Wa yaa qawni autul nikyatla wal miizan u bil qkahi : "Wahai laumht,
sempurnalanlah talurut dan timbangan dengan adil."

Watrai kaumku, kata Syu'aib lagi. Sempurnakanlatr takaran dan timbangan

dengan seadil-adilnp, dengan tidak menambatri ataupun menguranginla.

Dalam alat )ang telah lalu mereka dilarang mengurangi takaran dan

timbangan. Dalam alat ini Ttrhan memerintah mereka untuk menyempurnakan

takaran dan timbangan. Hal ini dilakukan untuk memberi pengertian batrwa selain

harus mer{auhkan diri dari perbuatan png dengan sengaja mengurangi hak orang

lain, kita diperintah untuk berusaha menyempurnakan hak orang lain dengan

seadil-adilnya.

wa laa tab-ktwsun froasa asy-yoa0hum : Janganlah lamu mengumngi

hak-lwk manus ia s edikit Pun.

Janganlatr kamu menganiala (menzalimi) orang lain denganjalan mengurangi

hak-hakrya, baik mengenai takaran, timbangan, hitungan ataupun dalam hal-hal

png lain. Baik hal itu merupakan materi (dalam jual beli) ataupun sesuaru yang

bersifat rohani.

Wa ha to'tsau fil ar4hi mufsidiin : Dan ianganlnh lamu membuat

l<erusalan di mula bumi dengan sengaia.

Mengerjakan sesuatu )ang tidak baik tetapi dengan maksud mencapai suatu

perbaikan atau untuk menolak kemadharatan )ang lebih besar seperti )ang
dilakukan al-Khidhir dengan mengaramkan perahu milik nelapn supala perahu

tidak dirampas oleh rajanla png zalim, tentulah tidak termasuk dalam cakupan

firman ini.

Larangan png terkandung dalam firman ini adalah bersifttumum. Mencakup

apa saja png telah dilarang sebelum ini, serta kejahatan-kejahatan (kemaksiatan)

png lain.

Baqiyyafiilaahi kluilal lakwn in kuntum ma'miniin : "Apayang tinggal
padamu itu lebih baik bagimu, iila lamu berwr-benar 

_beriman."
Apa png tinggal bagimu sesudah kamu menyempurnakan takaran dan

timbangan, pitu keuntungan )ang halal Sang kamu makan, adalah lebih baik
bagimu daripada keuntungan png kamu peroleh dengan c*irayatgharam.
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Wa maa atw 'alaikum bi lufiizh : 'Aht ini buknnlah seomng peniaga
bagimu."

Aku ini bukan seorang )ang sanggup menjaga kamu dari semua keburukan.
Aku ini hanya seorang petugas yang menlampaikan perintah Allah, dan Allahlah
yang menentukan hisab-Nla.

Qaaluu yan syu'aibu a shalaatulu ta'nuntlu an rutrttlu maa ya'budu
aabaa-unaa : Jaw ab mercla : " Wahai S!u' aib. Apalah bacaanmu menyuruh
lamu uryaya lanni meninggallan apayang disembah oleh omng-onmg tua
l@mi."

Apakah bacaanmu (shalaunu) telah mempengaruhi kamu untuk menyuruh
kami meninggalkan apa )ang disembah oleh orang-orang tua kami, pitu berhala-
berhala yang kami jadikan medium mendekatkan diri kepada Allah.

Penyandaran perintah kepada shalat, bukan kepada ibadat-ibadat Syu'aib

lang lain, karena dia banpk benar menjalankan sembahpng. Oleh karena itu
kaumnla suka mengejek Syu'aib dan menertauakanrya bila mereka meryatsikan
Syu'aib sedang bersembahpng.

Au an rufala fii aruwaalirua maa rw-syqa-u : Atau tidak boleh lami
memperlahtlan harta-hana kami dengan apayang l(ami kehendoki.

Atau kami meninggalkan apa )ang kami kehendaki atas harta-harta kami,
yaitu menyuburkannla dengan jalan manipulasi takaran dan timbangan dalam
jual beli dan mempergunakan kecerdikan dengan menipu orang lain.

Inrulu la antal haliimur m-syiid : * 
S es ung guhnya lamu sung guh mmj adi

seomng yang dapat menahan amamh lagi Seomng yang cerdas."

Sebenarrya Syu'aib merupakan orang )ang kuat menahan matah, png berhati-
hati dalam memberikan hukuman, seorang png berakal sempurna, dan seorang
yang cerdas, )ang harya menyuruh apa )ang telah jelas mengandung kebajikan.

Sebenarnla mereka berkata demikian kepada Syu'aib untuk memperolok-
olok dan mencemoohkannya.

Qaala yaa qaumi am<itwt in kuntu 'alaa bayyilufim mir rubbii : Bertanp
Sju'aib: "Wahai laumloL bagaimana pendapatmu jila padafu memang
terdapat l<etemnganyang nyata dari Tfuhanht."

Wahai kaumku dan keluargaku, kata Syu'aib, jelaskanlah kepadaku, apa
png aku lakukan terhadap dirimu, jika aku memperoleh kepkinan png penuh

dan mempunyai hujjah Fng nlata dari Tirhanku, Fng menunjuk bahwa apa yang

aku perintahkan agar kamu mengerjakannya dan apa png aku larang kamu
mengerjakan berasal dari Allah, bukan hasil pemikiranku.
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Wa mztqanii minlru iz4an lusarun : Dan Dia telah merqekilant lqafuru
dari-I,lya dengan rezeki yang baik?

Allah telah memberi rezeki kepadaku dari keutamaan-Np dengan rezeki
png baik, png aku peroleh melalui jalan yang halal. Aku seorang png baryak
mengetahui hal-hal prry dapat menyuburkan harta. Jelaskan kepadaku apa )ang
akan aku lakukan dan apa png akan aku katakan kepadamu, selain apa )ang
telah aku katakan.

Wa maa uriidu an u-khaalifakum ilaa maa anhaakum 'anhu : Aht tidak
berkehmdak mmgerjalan sesuatu yang aht melnmng lamu mengei ala rurya.

Aku, kata Syu'aib seterusnla, tidak berkehendak untuk mengerjakan apa

png aku melarangmu untuk mengerjakannp. Dengan segala keteguhan hati aku

mengerjakan apa )ang aku anjurkan unilk kau kerjakan, karena di dalamnya

terdapat kebajikan di dunia dan akhirat.

In uriiduilhl ish-laaha mas ta4ha'tu : I@hendal<ht tidak lain memperbaiki
sampai seberapa jauh aht sanggup.

Aku menghendaki perbaikan yang umum dan kebajikan png khusus untukku
dan untukmu, selama aku masih dapat melakukanrya. Aku tidak bermaksud

mencari keuntungan untuk diriku sendiri dalam usahaku ini.

Firman Allah ini memberi pengertian bahwa di dalam tiap kita beramal

hendaklah memperhatikan hak Allah, hak rasul, hak diri sendiri, dan hak

maslarakat.

Wa maa taufiiqii ilha billaahi : Dan tiada taufikht melainlan dengan

Allah.

Aku tidak memperoleh taufik dan hidayah menuju kebaikan, melainkan dengan

taufik dan hidalah png diberikan oleh Allah. Demikian juga aku tidak akan

memperoleh kemenangan dalam melaksanakan segala amalan yang saleh,

melainkan dengan inaph dari Allah.

Alnihi tawakkaltu wa ilaihi uniib : Ikpadn-Nya aht merryemhlwn diri
dan l<ep ada-I,lya afu. l<embali.

HanF kepada Altah, tegas Syu'aib, aku menyerahkan diri dalam berbagai

macam urusanku, dan kepada-Np aku kembali dalam berbagai macam hal png
menggelisatrkan aku di dunia. Sebab, hanp Dialah yang memberi pembalasan

atas amal-amal usahaku di akhirat nanti.

Wa yaa qaumi laa yajrimanrukum syiqaaqii ay yu-shiibakum mits-lu maa
a-shaaba qauma nuuhin au qauma huudin au qauma shaalih : "Wahai
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laumht, jangankh lanena didorung mtukmqrushi ah4 kCIntt ntorgujakot
pelrerjannyang menyebablan lannu tertimpa aztb, sqeniyry terjadi aas
laum Nuh, laum Hud, laum Slnleh."

Janganlah kamu terus-menerus dalam kekafiran, meryrembah berhala, dan
mengurangi hak-hak orang lain, oleh karena rasa permusuhan terhadap diriku.
Jika kamu tetap dalam keadaan kufur, maka apa yang pernah menimpa kanm
Nuh akan menimpa dirimu, pitu dimusnahkan dengan air bah atau apa Jang
menimpa kaum Hud png disirnakan oletr engin topan atau kaum Shaleh png
dileryapkan oleh petir dan gempa.

Wa nan qaurnu luu+him mh*un U f iid : Don kaun ltth tifuk jait
dari lwmu.

Azab yzrng menimpa kaum Luth tidak jauh masanla dan temparn5a dari
kamu. Jika kamu tidak mengambil pelajaran dari orang-orang sebelummu Sang
telah lama, maka ambillah pelajaran dari kaum Luth yang peristiwanya belum
begitu lama.

Was tagh-firw rfibokton tswnms tutbt tt fuihi : Molwilah orym kryfu
Ttuhanmu, lcemudian benobat lah kqfu-W.
Mohonlah ampun kepada TUhanmu dari dosa-dosa )ang telah kamu lahrkan.

Kemudian bertobatlah kepada-Np, apabila terjadi suatu kemaksiatan pada masa
yang akan datang dan kerjakanlah amalan:amalan )ang saleh.

Inru rubbii ruhiimuw waduud : Sesmggulurya Thhanfu itu MaIu Kekal
mhmat-I,lya lagi Maha Penyayang.

T[hanku Maha lGkal rahmat-Np dan Maha Baryak belas kasihan-Np Bryada
semua orang )ang bertobat kepada-Nya

Alat ini memberi pengertian bahwa merryesali kesalatran )ang telah dilekutan
dengan jalan bertobat dan meminta ampun kepada Allah memperoleh kebajiken
di dunia dan akhirat.

Qaaluu yaa ryu'aibu moa rufqahu kn{,r;iiltm mimnoa toqaia : lawab
merela: *Wahai 

$u'aib, lami tidak dqa mentalwni sefugion bqar furi
apayang lamu latalan." '

Kami, kata kaum Syu'aib, tidak dapat memahami sebagian besar dari rya
yang kau katakan seqra mendalam dan kami tidak pula dapatmemahami makna
dan hikmatrya. Kamu meryalahkan kami meryrembatr tuhan-tuhan kami. IGmu
tidak membenarkan kami berbuat bebas dalam menambah kekaSaan kami. Kamu
menjelaskan bahwa azab akan datang menimpa kami. I(au menerangkan bahwa
azab akan datang menimpa kami. Kami tidak dapat memahami semua iur.
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Wa inrua lo rurualw fiinaa dlu'iifan : Sesungguhnya kami mendapati

lamu seomngyang lemah di lalnngan lumi.

Kami mengenal kamu, hai Syu'aib, sebagai orang )ang lemah di antara

kami. Maka bagaimana kami bisa menerima seruanmu png akan menjadikan

kamu seorang pemegang tampuk kekuasaan, baik mengenai dunia maupun

mengenai agama.

Wa laulat ruhahukala ruiamnaalw : Sekimnp buknn karuna kelaangama,

tentulah l@mi telahmemiam lamu.

Seandainla bukan karena mengingat keluargamu, ujar kaum Syu'aib, tentulah

kami telah memusnahkan kamu sebagai pembalasan terhadap umpaan dan cercaan

png kau lontarkan kepada tuhan-tuhan kami. Kami akan membunuhmu dengan

jalan melempari batu (merajam) kamu sampai mati.

Wa mao anta 'ahinaa bi 'aziiz : "Don lumu bul<anhh seomng yottg perlasa

atas lami."

Kamu bukanlah seorang )ang mempunyai tenaga dan dala bertahan )ang
dapat menghalangi kami untuk merajammu. Kami menenggang keluargamu,

*alaupun mereka berjumlah sedikit, karena mereka masih seagama dengan kami.

Qgala yaa qaumi a mhahii a'azzu 'alaikum minallaahi : I(ata $u'aib:
' Walwi laumh4 q al@h fteluaryafu lebih mulia di matamu darip ada Allah. "

Wahai kaumku, tanla Syu'aib, apakatr keluargaku lebih mulia di matamu

dibanding Allah, sehingga kamu tidak mau merajam aku?

Wat ta-klto.dzlumuuhu wa taaakum zhihriyyan : Dan lamu meletallan
Allah di belakangmu?

I(amu merendahkan T\rhan, )aitu kamu tidak menuruti perintah-Nla, tidak

takut kepada siksa-N1a, dan tidak memuliakan-N1a, dengan sepatutnla. Sebenar-

n1a, kaum Syu'aib beriman kepada Allah, tetapi dengan jalan memperserikatkan

sesuatu dengan-Np

Inru mbbii bilnaa ta'maluurw muhiith : 'SesunSSuhnya TUlwnfu Malw
Mengetahui apa yang la nu keriakan. "

Ilmu Ttrhanku meliputi seluruh amalanmu, tidak ada sedikit pun )ang
tersembunyi bagiNp, dan Dialatl png akan memberikan pembalasan kepadamu

terhadap amalanmu. Keluargaku tidak dapat berbuat apa-apa.

Wayaa qaumi' molutt'alao malrauntikwn : "Wahai laumh4 l<erialanlah

apa yang lannu sanggup mengeri al(an. "
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Wahai kaumku, kata Syu'aib, kerjakanlah apa yang kamu sanggup
mengerjakan dengan segala dala upayamu.

Ringkasnp, kalau demikian, tetaplah kafir dan mengerjakan segala yang
tidak mendatangkan kebaj ikan.

Innii 'aamilun : Sesungguhnya afu juga mengerjalan menurut lresang-
gupanfu.

Aku juga melaksanakan tugas-tugasku menurut dala dan tenagaku png
diberikan oleh Allah.

Saufa ta'lamuutu nay ya'tiihi 'a4znabuy yrtkh-ziihi wa man huwa lwa-
dzibun : I{elnk lami alan mengetahui siapa yang kedatangan azfrb yang
menghinalan dan siapa yang berdasta.

Iclak kamu akan mengetahui, siapa png akan ditimpa oleh azab png
menghinakannp, aku atau kamu, dan siapa png berdusta dan siapa png benar,
aku ataukah kamu.

War taqibuu innii ma'akum ruqiib : 'Nantilanlah, sesungguhnya alat
j uga samn-sama mennnti bes ertamu. "

Tlmggulah masa datangnya azab png aku janjikan dan lahirrya kebenaran

)ang sama-sama kita nantikan.

Wa larnrnru jaa< atnrurua rujiainoa syu'aibaw wal b4ziiru aarnanuu
ma' ahuu bi ruhmaim minnaa : I{et ila t elah dotang p erintah Kami (Altnh),
I(ami pun menyelnmatlan S\u'aib dan merela yang beriman bercamanya
dcngan swrtu mhnat l{ami.

Sewaktu perintah l(ami (Allah) telah datang dan tiba saatnla pelaksanaan
azab kepada diri mereka, maka IQmi pun menyelamatkan Syu'aib dan mereka
png beriman kepadanla dengan suatu rahmat )ang istimewa untuk mereka.
Menyelamatkan Syu'aib dan para mukmin bukanlah suatu hal png sulit.

Wa a-klu4zntil la4ziiru zluhmwh slwihotufa ashbahuufii tliyaari.him
jaa tsfiniin : ,4dryun merelaymg zalim dimusnahlan oleh lmlilintan lnlu
merela jatuh tenunghtr di rumah masing-mnsing.

Mereka png zalim itu pun dimusnatrkan oleh petir png telah memusnahkan
kaum Tbamud, lalu mereka jatuh tersungkur di rumah mereka masing-masing.

Ka al lam yaghruu fiihaa : Seolah=olah merela belum pernah bemda di
dalamrrya.

L
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Seolah-olah mereka belum pernatr berdiam di rumatr-rumah miliknp itu.

Rumah-rumatr mereka hancur-lebur seperti panggung roboh diterjang angin.

Alaa bu'dal li madyaru kamaa ba'idat tsamuud : IQtahuilah, l<ebinasaan

dan lretnncurut bagi laum Madyan, Sebagaimata l(aum Tsamudyang telah

birwsa sebelum merela.

Binasalah kaum Madpn dan jauhlah rahmat Allah dari mereka, sebagaimana

)ang telatl dialami oleh kaum TSamud. Ringkasnla, Allah menimpakan kepada

kaum Bamud dan Madpn bencana petir )ang menggelegar )ang menggunQng

bumi dan menghancurkan mereka.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan keadaan Syu'aib dengan kaumnla.

Oleh karena mereka terus-menerus berkeras kepala, bahkan menghina dan

mengancam, maka Syu'aib pun mengancam mereka dengan bencana png akan

memusnatlkan mereka.

533

(e6)

(e7)

Sungguh IGmi telah mengutus Musa

membawa ayat-aya,t Kami Yang
disertai oleh keterangan (mukjizat)

)ang nlaa.36

Kepada Fir'aun dan Para PemimPin
bangsanya, maka mereka itu
mengilarti perintah Fir'aun. Padahal

tidak ada perintah Fir'aun Yang
merupakan perintah terpuji.

Dia mendahului kaumnla Pada hari
kiamat, lalu dia membawa masuk
kaumnya ke dalam neraka. Itulah
sejahat-jahat tempat minum Yang
didatangi.

Mereka dihubungkan dengan laknat

di dunia dan hari kiamat. Itulah
sejahat-jahat pemberian Yang
disampaikan.

@'u-iw|u,i-u.r) jgfi"ii:i
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t6 Kaitlen dengan S.28: al-Qashash.
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TAFSIR.

wa laqad arsalruM muusaa bi aayoatirua wa sur-tt oonim mubiin. Ilat
fir'aww wa mala-ihii : sungguh Kami telah mengutus Mnsa nwnfuwb
ayat 4ryat l{ami yang dis e nai o leh kct emngan ?nuki iznt) wg twa. Kqada
Fir'aun dnn pam pemimpin bangsanla.

Kami sungguh telatr mengutus Musa kepada Fir'aun dan para pemimpin
kaumnla membawa awt-ayat Iftmi png sembilan (png telah dijelasken sanr
persatu dalam surat al-Israa' dan surat al-Araaf). selain itu, Kami juga me4guus
Musa dengan membawa hujjah png kuat dan jelas dalam aqa jauab dengan
Fir'aun.

Ada png mengatakan bahwa png dimaksud dengan 'keterangan nyata' di
sini adalatr mukjizat tongkat. Ditentukan sebutan "iemimpin-pemimpin kaumnya,
orang-orang bangsawan dan penasihat-penasihat Fir'aun" di sini, sedangkan Musa
bukan harya diutus kepada mereka, tetapi kepada seluruh kaum Fir'aun, karena
dalam kenptaannla mereka itulatr png bertindak sebagai Ahlul Ha[i ]val ,Aqdi

(anggota majelis permuslawaratan), sedangkan raklat (kaum) png lain naqa
orang )ang mengikut saja.

Fattaba'uu amm fir'auru : Mala merelu itu mengihni perilmh Fir'aun.
Maka para pemimpin (tokoh-tokoh) kaum Fir'aun itu mengikuti Fir'aun,

mengingkari Musa dan mendatangkan tukang tenung serta menzalimi Bani Israil
dengan membunuh anak-anak mereka png lahir lelaki dan membiarkan hidup
anak-anak perempuan.

Wa maa amru fir'autu bi m-syiid : fudalal tidak ada peinah frr,att
yang merupalan perintah teryuji.

Perbuatan dan tindak tanduk Fir'aun tidak mengandung petunjuk dan
kebenaran, melainkan semata-mata kesesatan. dan kejatratan.

Yaqdumu qaumahuu yaumal qiyaanuti fa awaddtumur, ,rurt : bia
mendahului laumnya pada hari kiamot, lalu dia membawa mosuk kawtntu
l<e dalam neralu.

Fir'aun mendahului kaumnla pada hari kiamat ke neraka dan memasukkan
kaumnla ke dalam neraka, kecuali yang sudatr beriman. Diperoleh keterangirn
png kuat bahwa kepada keluarga Fir'aun diperlihatkan neraka tiap pagi dan
petang, sejak mereka mati.37 ),

37 Baca S.4O: al-Mu'min, 46.
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Wu bi'salwitdttl mauruud : Dan itulah sejalnrjahat tempat minumyang
didonnsi.

Neraka adalah seburuk-buruk tempat png didatangi untuk minum. Orang
p4g mendatarryi air adalah untuk mendinginkan tubuhnya, dan menghilangkan
dahaganya, sedangkan orang yang mendatangi neraka akan menghadang
kehangusan tubuhrya.

W ribi'w fii haa4zihii h'nataw wa yaumal qiyaamati : Dan merela
dihubungkan dcngan lalout di funia dnn pada hai kiamat.

Mereka dihubungkan dengan laknat )ang terus-menerus dari orang-orang

1ang ilatang sesudah mereka. Pada hari kiamat, mereka dilaknat oleh segenap
hambaAllatr png berkumpul di padang Mahspr. Walhasil, kutukan terus-menerus
menghujani 4ereka dari zaman ke zaman.

Bi'sar ifdnl nuftad : Iruhh s eburuk-buruk p emberian yang dis arnp ailan
(kqado mcrcka).

Itulah seburul.-buruk pemberian png diberikan kepada mereka, yaitu kunrkan

),ang terus-menerus menghujani mereka.

KESIMPU LAN

Dalam fryat-ayatini T\rhan menjelaskan kisah Musa beserta Fir'aun dan para
pemimpin kaumrya untuk menegaskan bahwa akibat png dihadapi Fir'aun dan
para pemuka kaumrya adalah laknat dan kebinasaan. Walaupun azab kehinaan di
dunia png berupa bencana karam di laut itu tidak menimpa seluruh kaum, tetapi
hanya mereka png mengejar Musa saat Nabi itu meninggalkan negerinla bersama
para pengikutrya.

Ayat-alat ini jugamemberi pengertian bahwa ada manusia di sepanjang masa

Fng berabiat septirti Fir'aun. Tbrus-menerus memperbudak manusia dan tidak
dapat dipengaruhi oleh petunjuk al-Qur'an. Bahkan ada di antara umat Islam
)ang tcrus-menerus mendustakan Allah dan Rasul-Np.

534

(m) Ihlah sebagian beria penduduk kota
yang Kami kisahkan kepadamu. Di
antara kota itu ada yang masih
tertinggal bchs-bekasnya, dan ada
yang telah lcnyap sama sekali.

Q64;ffiij{t-,{zlU,$
f ./zf .u,avsry
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(101) Kami tidakmenzalimi mereka. Akan
tetapi mereka menzalimi diri sendiri.
Maka tuhan-tuhan png mereka seru
selain Allah tidak memberi manfrat
kepada mereka, walaupun sedikit
saja, ketika azab Tirhanmu telah tiba
dan tuhan-tuhan mereka tidak
menambah sesuatu baginp kecuali
kerugian dan kebinasaan.

(102) Demikianlah TUhanmu mengazab,
ketika Dia menimpakan silsa-Np
kepada penduduk negeri penganiap;
sesungguhnla azab Allah itu lvtaha
Pedih lagi Maha Keras.

t:AT?itff;Js;g;i6iwcs
i1"u-)tt9;r:u1r;;+,4vrfl)'fr

*'Fli$V,:|!{iitlEvJ

'{xgejqfl r:A$yt;::dWS
@lr6{f*A1rt

TAFSIR

Dzaaliko min arnbaa-il qurua ruqush-shnhuu 'alailw : Iturah sebagian
berita penduduk l<ota yang Knmi kisahlan l<qadnmu.

Inilah sebagian dari cerita kotalkota (negeri) png penduduknla menzalimi
diri sendiri dan mendurhakai rasul-Nya. Kami menceritakan kepadamu
(Muhammad) untuk pelajaran, peringatan, dan untuk beberapa tujuan png lain
dan supaya cerita-cerita itu terus-menerus dibaca oleh para mukmin pada siang
ataupun malam hari untuk menjadi peringatan.

Minhaa qaa-imuw wa lw-shiid : Di antara l<ota itu ada yang masih
tertinggal belas-belasnya, dan ada yang telnh lenyap sama selali.

wa maa zhalamruahum wa laakin zhalamuu anfusahum : I{ami tidak
menzalimi merela'. Alun tetapi merela menzplimi diri sendiri.

I(ami (Allah) tidak menzalimi mereka, walaupun sedikit saja. Kami telatr
mengutus kepada mereka beberapa rasul untuk memberi petunjuk. Akan tetapi
mereka sendiri png menzalimi dirirya dengan mempersekutukan Allah, membuat
kerusakan di bumi dan terus-menerus dalam perbuatan itu. Mereka mengejek
ancaman-ancaman png ditujukan kepada mereka oleh para rasul.

Fomaa agh-rut 'anhum aalihatuhumul latii yad'uuru min duuniilaahi
min syai-il lamrnaa jaag amru rubbika : Mala tuhan-tuhnnyang merela
seru selain Allah tidakmemberi manfaat l<epada mereka, walaupun sedikit
saja, l<etila azgb Tfulwnmu telah tiba.

Mereka bertawakal kepada tuhan-tuhan mereka (selain Allah) untuk menolak
azab. Tetapi tuhan-tuhan mereka itu tidak sedikit pun dapat memberi manfaat
kepada mereka, ketika azab Allah telah tiba menimpa mereka.
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Wa maa uaduuhum ghaira tatbiib : Dan ruhan-tuhan merela tidak
menambah sesuotu bagirrya lrecuali l<erugian dan l<ebinasaan.

Ttrhan-tuhan mereka tiada menambah sesuatu kecuali kebinasaan dan
kesesatan, karena dengan bertarrakal kepada tuhan-tuhan sesembahannya itu justru
menambah kekufuranrya kepada Allah, bertambah zalim dan sesat. Mereka rugi
di dunia dan akhirat.

Wa lw4znalilw akh4zu rubbika i4zna a-kha4znl quflut wa hiya zhaa-
linatun : Demikianlah Tfuhnnmu mengazab, latil<a Dia menimpalwt sil<sa-

I,{ya kqada p enduduk negeri p enganiaya.

Sebagaimana Kami telah membinasakan umat-umat terdahulu png zalim,
png mendustakan rasul-rasul Kami, begitu pula Kami melakukan hal serupa
kepada orang-orang png berbuat dan berperilaku sama dengan mereka di
sepanjang masa dan di mana pun.

Firman Allah ini mengandung ancaman kepada mereka semua png zalim.

Inru akh4zdtuu aliimun syadiid : Sesungguhnya azab Allnh itu Maha
Pedih lagi Malw lkms.

Azab Allah itu benar-benar sangat pedih dan sangat keras, sehingga tidak
ada seorang pun )ang dapat melepaskannp.

Diriwalatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa, bahwa Nabi saw.
bersabda:

.'";+4'p',1,,-'*tti.G-l'i6JtJ;-.i,r5L

"ksungguhnya Allahmemberi paanggulmn (azab) kepada ortngyang zalim. Teapi
apabila waktu Allah menimpalan azabnya telah tiba, si zalim tidak dapatlah
melepaslun diri."

KESIMPU LAN

Dalam ayat-alat ini TUhan memperingatkan kita supaya mengambil pelajaran
dari kisah-kisah umat-umat terdahulu png sudah disebut sebelum ini.

s35
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yang talart kep ada azab ak,hirat. Itulah
hari, ketika semua manusia di-
kumpulkan dan itulah hari yang

disaksikan.3t

( 104) Kami tidak melambatkan kedat4ngan

hari (azab) itu, melainkan untuk
menyelesaikan (menyempurnakan)
jangka waktu png telah ditentukan.

(105) Pada saat kedatangan hari yang

dijanjikan itu tidak seorang pun
manusia yang berbicara, kecuali
hanya dengan izin Allah. Maka di
antara mereka ada png celaka dan

ada png bahagia.

(106) Adapun me reka yang celaka
ditempatkan di dalam neraka. Di
dalamnya mereka menarik napas
png panjang.

(107) Mereka kekal di dalamrya selama

langit dan bumi tetap ada, kecuali
yang dikehendaki oleh Tirhanmu;
sesungguhnp Ttrhanmu mengerjakan
semua apa )ang Dia kehendaki.

(108) Adapun mereka yang behagia, maka
mereka ditempatkan di zurga, mereka

kekal di dalamnla, selama langit dan

bumi juga kekal, kecuali apa png
dikehendaki oleh Thhanmu; pem-

berian png tidak ada putus-putusnla.

(109) Maka janganlah kamu berada dalam
keraguan terhadap apa )ang mereka
sembah. Mereka tidak menyembah
melainkan seperti yang disembah
oleh orang-orang tua mereka pada

masa lalu. Sesungguhnla Kami akan
menyempurnakan bagian (hak)
mereka, dengan tidak dikurangi
sedikit pun.
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TAFSIR

Inru fii dznalilw la aayatal liman khaafa 'a4znabal aa-khimti : Sesung-
guhrrya yang demikian itu sungguh terdapat tanda bagi omng yang tahtt
lcepada azab al(himt.

Pada kisah-kisah png telah diceritakan tersebut terdapat tanda-tanda (bukti)
yang kuat dan hujjah )ang nFta bahwa alam ini berjalan menurut sunnah-sunnah
(hukum) png telah ditetapkan oleh Allah. Selain itu, dalam kisah-kisah rersebut
juga terdapat pelajaran png mendalam bagi orang )ang takut kepada azab akhirat.

Dzoalil@ yaumum majmuu'ul lahun naasu :Itulah hari, l<etita semuct
manusia dihtmpullan.

Hari png disediakan untuk azab alrhirat adalah hari, ketika segenap manusia
dikumpulkan untuk dihisab (perhitungan amal) dan diazab (penjatuhan siksa).

Jelasnla, orang )ang beriman kepada hari akhir akanhidup di dalam akhirat.
Di sana mereka akan memperoleh patrala atau siksa, dan kisah-kisatr umat terdahulu
lang telah diungkapkan mengandung pelajaran )ang sangat dalam untuk itu.
Adapun orang )ang tidak beriman kepada negeri akhirat dan berpendapat bahwa
azab yang menimpa umat-umat terdahulu hanp berupa bencana alam biasa dan
bukan sebagai bencana png sengaja didatangkan oleh Allah, maka kita bisa me-
negaskan kepada mereka bahwa azab yang sudah menimpa umat-umat itu datang
sesudah rasul-rasul memberikan ancaman dalam uaktu png sudah dibatasi pula.

Azab png terjadi di dunia adalah sebagai gambaran png kecil terhadap
azab akhirat kelak.

Wa dzsalilu yawnum masy-hund : Dan itulah hart yang disakilan.

Itulah hari png disalsikan oleh semua makhluk, baik jin, manusia, malaikat
ataupun makhluk png lain.

wa maa nwkh*hirultuu illaa li ajalim ma'dtltd : Kami tidak metanfutrant
l<edatangan hari (azab) itu, melainlan untuk menyelesailan (menyem-
pumalan) janglawalou yang telah ditentulan.

Kami (Allah) tidak melambatkan kedatangan hari azab, merainkan untuk
menghabiskan umur dunia dalam waktu png telah Kami jangkakan.

Yauma ya'ti loa tal@llamu rufstn illaa u idz-nihii : pada saat kedatangan
hari yang dijanjilan itu tidak seomng pun manusia yang berbicam, r<ecuari
hanya dengan izin Allah.se

3e Kaitlon dengan S,78: an-Naba', 38; S.20: Thaahaa, 109.
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Pada saat kedatangan hari )ang telatl dijanjikan itu (hari kiamat), tidak seorang
pun )ang dapat berbicara dengan tanpa seizin dari Allatr. Sebab, pada hari itu
hanla Allah png mempunlai hak untuk menyuruh, melarang, dan memberi
izin.

Fa milthwn syaqryyuw wa sa'iid : Mala di antam merela adayang celala
dan adayang baltagia.

Di antara manusia png berkumpul pada hari kiamat itu ada png bernasib
celaka png azabrya telah diteapkan karena mereka mengerjakan amalan penghuni
neraka. Tetapi ada juga mereka png berbahagia karena rnengerjakan amalan-
amalan kebajikan.

Diriwalatkan oleh at-Ttrrmudzi dan Abu Ya'la dari Umar ibn Khaththab,
katanla:

"I(etika Allah menurunkan frman-Np 'faminhum syaqiyytw wa sa'iidtn" ,

aku pun berkata: 'Ya, Rasulullah, kalau demikian buat apa kita beramal. Apakah
kita beramal untuk sesuatu png sudah diselesaikan (ketetapanrya) atau untuk
sesuatu yang belum diselesaikan (ketetapannla).' Nabi menjawab: 'Kita
mengerjakan untuk sesuatu png sudah diselesaikan, )ang sudah ditulis dalam

Qalam. Akan tetapi masing-masing manusia dimudahkan untuk mengerjakan
apa )ang sudah diselesaikan untuknya."

Fa ammal b4ziiru syaquu fufin ruari lahum fiilw znfifiuw wa syahiiq:
Adapun merelw yang celnla ditempatlan di dnlam nemla. Di dalamrrya
merela mernrikrupas yang panjang.

Adapun mereka png celaka di dunia karena mengerjakan amalan png buruk
dan beri'tikad @erkepkinan) 1ang menyimpang dari kebenaran, maka pada hari
akhir mereka dibenamkan ke dalam neraka. Itulah tempat mereka berdiam. Di
dalam neraka mereka menarik napas panjang, serta terus-menerus menangis dan
merasa sedih karena azab png menimpanla.

Klualidiitu frihw maa dtamotis samaawoatu wal ar4hu : Merelen kelal
di dalamrrya selama langit dan bumitetq kelal.

Mereka kekal di dalam neraka, sepanjang langit masih tetap terus menaungi
mereka dan bumi tetap menampung mereka. Yang dimaksud dengan langit bagi
penghuni surga dan penghuni neraka adalah alam png berada di atasnla, sedangkan
png dimaksud dengan bumi adalah tempat mereka berdiam.

Illaa maa syafrl mbbulra : Kecuali yang dikehendaki oleh Tfuhanmu.

Para ulama dari zaman ke zaman selalu berselisih pendapat tentang
pengecualian ini. Ada png mengatakan bahwa pengecualian dari kekal (khuld),
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sehingga maknanla adalah: Mereka kekal di dalamnya, kecuali apa )ang
dikehendaki TUhanmu, dengan mengubah nizhamNp (aturan-Np). Makna ini
tidak berarti bahwa ada png tidak kekal lagi, tetapi hanla memberi pengertian
batrwa tidak akan terus kekal apa )a4g Allah tidak menghendakinp.

Dapat juga firman itu diartikan sebagai berikut:

'Segala urusan (masalah) berada dalam genggaman Allah dan berada di
bawah kekuasaan-Np. Jika Allah berkehendak untuk mengekalkannla, maka
Dia pun mengekalkannla. Jika tidak, maka Dia juga tidak mengekalkannla."

Inru rubbalu fa' J aaful limaa yuriid : Senng gufurya Tfuharunu mmgerj al<an

semua qayang Dia kchendaki.

Allatr berbuat apa png Dia kehendaki. Apa yang dikehendaki-Np itulah
ydng tdadi, dan apa )ang tidak dikehendaki-Np tidak akan terjadi. Semua
kehendak Allah sesuai dengan ilmu-Np dan hikmat-Np.

Wa ammal b4ziiru su'iduufufil janruti klmalidiirwfiiluo maa daamatis
sarnaawaatu wal ardhu illaa mru syaal mbbulw 'a4hattn glwiru maj-
dzutrdz : ,4dqunmerulayang fulngia, malamerela ditempatlandi surga,
merela kel(al di dalamnya, selamn langit dan bumi juga l(ekal, lcecuali apa
yang dilrehmdaki oleh Tfulrunmu ; p emberian yang tidak ada putus -putusnya.

Mereka png berbahagia adalah png beriman dan mengerjakan amalan-
amalan png baik selama hidup di dunia. Mereka akan ditempatkan di surga
untuk selama-laman1a, selain apa yang dikehendaki Tirhanmu untuknya.
Fembalasan png diberikan oleh Allah adalah suatu keihsanan )ang kekal dan

tidak ada henti-hentinla

Fa laa taku fii miryatim mimmaa ya'budu ltoa-tilot-i : Malw janganlah
lamu bemda dalam kemgwn terladap apayang merela sembah.

Apabila kamu telah mengetatrui apa )ang telah dUelaskan itu dan batrwa

sunnah Allah tidak akan berubah-ubah, maka janganlah kamu ragu terhadap apa
png disembah oleh kaummu itu. Janganlatr kamu ragu tentang akibat png mereka
rasakan dan tentang pembalasan png akan mereka terima.

Maa ya'buduuru illa lumaa ya'budu anbaa-uhum min qablu wa inrua la
muwaffuuhum na-shiibahum ghaira man-quush : Mereka tidak
menyembah melainlran sqeni yang disembah oleh omng-orang tua merekn
pada masa lalu. Sesungguhnya Kami alan menyempunwlun bagian (wk)
merelra, dengantidak difumngi sedikit pun.

Mereka tidak meryrcmbah selain menyembah apa )ang disembah oleh orang-
orang tuanla dahulu. Mereka memang mencontoh apa )ang dilakukan oleh orang
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tuanya. Karena itu, pembalasan yang akan diberikan kepadanya juga sama dengan

apa yang diberikan kepada orang-orang tuamereka. Kami akan menyempurnakan

nasib peruntungan mereka atas amal-amal baik yang dilakukannya selama hidup

di dunia. Kami akan membalas usaha-usaha merekayang menolong orang miskin,
mempererat tali persaudaraan, serta berbakti kepada ibu bapaknya dengan

memberikan keluasan rezeki. Namun di akhirat nanti mereka tidak akan

memperoleh apa-apa, bahkan mereka akan ditimpa Mab yang sangat.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini T\rhan menjelaskan suatu pelajaran )ang mendalam,
yaitu pembalasan di akhirat png diberikan kepada orang-orang yang celaka dan

orang-orang png bahagia. Orang{rang png celaka dibenamkan ke dalam nerak2,

dan orang-orang )ang berbahagia ditempatkan di surga na'im.

536

(110) Dan sungguh Kami telahmenurunkan
al-Kitab kepada Musa, lalu orang
memperselisihkan keadaannya.
Seandainla bukan karena telah ada
ketetapan png lalu dari Tbhanmu,
tentulah mereka dibinasakan;
sesungguhnp mereka yang mendus-
tahn itu benar-benar dalam keraguan
dan menaruh prasangka buruk.

( 1l1) Sesungguhnla segala amalan mereka

akan disempurnakan oleh Tbhanmu;
sesungguhnya Allah itu Maha Me-
ngetahui apa )ang mereka perbuat.

'g;tltiq$ta;$''iY'
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TAFSIR

Wa laqad aatairwa muusal kitatba fakh tttlifa fiihi : Dan sungguh ltumi
telah menurunkan al-Kinb kqada Musa, lalu orang manpenelisihlan
keadaannya.

Demi Allatr, I(ami telatr memberikan at-Thurat kepada Musa, lalu kaumnla

)ang datang kemudian (generasi berikutnya berselisih tentang keadaan kitab itu.
Sebagian mengimani (mempercapi) kitab itu dari Allah dan sebagian mereka
png lain mengingkarirya. Kitab itu sebenarrya dinrrunkan untuk menlatukan
mereka, bukan untuk menimbulkan persengketaan ftonflik) di antara mereka.
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Wa lau laa kalimatun sabaqat nir mbbika b qu4hiya bairuhum :
Smndainya bulan larerw telah ada ketetapan yang lnlu dari Tfuhanmu,
t entulah merela dibinas alan.

Sekiranla bukan karena telah ada ketetapan dari Allatr bahwa azab yang
akan ditimpakan atas umat ini (umat Muhammad) ditunda sampai pada hari
kiamat, tentulah mereka semua telah dibinasakan, karena kekafirannya,
sebagaimana Allah telatr membinasakan mereka png menolak seruan Rasul atas
dasar ingkar dan keras kepala.

Wa inrwhum lafii syalekim minhu muriib : Sesungguhnya merela yang
mendnnlant itu bqwr-berar dalnn kemgmt dan merwntttpmsangla buruk

Mereka semua lang mendustakan at-Thurat itu benar-benar dalam keraguan,
apakah at-Thurat turun dari Ttrhan ataupun bukan.

lYa iww ladlal hmmaa la yuwaffiyantahum rubbulu a' maalahum iwtahut
bimaa ya'maluuru klubiir : Sesungguhnya segala amalan merela alan
disempurnalan oleh Tfuhanmu; sesunggufutya Allnh iru Maha Mengaahui
apa yang merela perbuat.

Allah akan menltmpurnakan pembalasan atas amalan-amalan mereka. semua
orang )ang berselisih seperti )ang telah dikisahkan kepadamu dari umat-umat
terdahulu, baik ataupun buruk, masing-masing akan memperoleh pembalasan
png setimpal dengan perbuatan atau amalannla. Allah itu Maha Mengetahui
apa )ang mereka kerjakan, sedikit pun tidak ada 1ang tersembunyi bagi-Np.

KESIMPU LAN

Dalam dua alat ini Allah memperingatkan kaum musyrikin Mekkah, dengan
pengalaman kaum Musa png telatr diberi al-Kitab, lalu mereka berselisih tentang
keadaan al-Kitab itu. Allah pun memberi contoh bahwa orang-orang png berselisih
tentang al-Kitab dari umat Muhammad (al-Qur'an) adalah semisal mereka itu.

537

(112) Maka berlaku luruslah kamu,

- sebagaimana png diperinghkan oleh
Allah. Berlaku luruslah pula orang-
orang yang telah bertobat dan
beriman bersamamu. Janganlah
kamu melampaui batas; sesung-

fflsg;t3+v:;trs;rq{-6
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guhqa Allah itu Maha Melihat aPa

yang kamu perbuat.o

([3) Janganlah kamu cenderung kepada

mereka yang zalim Yang menye-
babkan kamu disentuh aPi neraka.

Dan bagimu tidak ada Penolong
selain Allah; kemudian kamu tidak
diberi pertolongan.

,F;sWAfr$Wie5

@3jpf, lrYrl{ntt,;tii{lW

TAFSIR

Fas taqiln twrua wnilta wa mfln tooba ma'akt wa laa tath'glwu : Mala
bertafu. turus tah kamil, s ebagaimuu yang dip erfutahkan olch Allah. Berlaht

luruslnh pula orung-omng yang telah bertobat don beriman benamamu.

langanl.ah lamu melnmPaui batas.

Teguhkanlah pendirianmu dalam jalan fng benar, sebagaimana kamu

diperintahkan oleh Allah. Hendaklah orang-orang )ang telah bertobat dari syirik

dan telah beriman bersamamu menegUhkan pendirianrya di dalam jalan yang

lurus. Janganlah sekali-kali kamu berpaling dari garis png telah dibentangkan

dengan jalan yang melampaui batas.

Berlaku lurus png diperintatrkan oleh Allah agar kita melaksanakan dalam

alat ini adalah suatu martabat (derajaQ png tinggi. Allatr menghendaki agar kita

beriman kepada hal-hal )ang gaib; tidak bercerai-berai mengenai dasar-dasar

agama dan pokok-pokoknya. Dia juga menghendaki agar kita tetap mengikuti

apa )ang diperintatrkan oleh at-Qur'an, baik mengenai ibadat ataupun muamalat

dan hendaklah kita berhukum kepada al-Qur'an sewaktu timbul perbedaan.

Ictika Suflan ats-TSaqafi berkata kepada Rasul: 'Ya Rasulullah, jelaskan

kepadaku mengenai Islam dengan keterangan )ang aku lidak perlu bertarya lagi

kepada orang sesudah kamu', maka Nabi menjawab: "Katakanlah, aku beriman

kepada Allah dan berlaku luruslah kamu."

Inrwhuu bimoa ta'mahunw bashiir : Sesung gulutya Allah iru Maha Melilwt

apa yang lamu Perhnt.4

Allah Matra Melihat semuaperbuatanmu dan metiputinla, lalu Dia memberi

pembalasan kepadamu. Maka bertaku/alah kamu kepada-Nla.

Wa laa tarknnuu ihl b4ziirw zlnlamuufa tamassakumun ruura wa mag

tafum min fuaniltaatti min auliyaal Sumrru laa twuslunatn : Jangonlah

40 Kaiftan dengan S.42: asy-Sym[a; S.17: al-Israa',78,79; S.41: Fushshilat, 30'

ar Baca S.42: asy-Syuura, 15.
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lannu cenderung kqada merekaywry znlimyng matyefubknn karru dismruh
api nemka. Dan fuginw tidak ada pmolong selain Allah; kernudian lamu
tidak diberi p ertolongan.

Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim, janganlah kamu
mengikuti mereka png meryababkan kamu ditimpa oleh azab neraka. Suatu hal
png berkembang dalam masprakat kita sekarang adalah cenderung kepada
pembesar @ejabat, tokoh masprakat) dengan jalan memuji-muji mereka dan

mengambil (mencari) muka serta membiarkan rnereka meninggalkan ma'ruf dan

rnengerjakan munkar untuk memperoleh kemaslahatan dunia.

Maka apabila kita tidak membenarkan condong kepada orang-orang )ang
zalim dari golongan kita sendiri, tentulah kita lcbih tidak membenarkan condong
kepada musuh-rrusuh kita, yangterus-menerus berda5a upala untuk menimbulkan
fitnah terhadap 4gama kita.

KESIMPULAN

Dalam alat ini Allah memerimatlhn Rasul-Np dan semua orang )ang
beriman png mengikutirya supa5abcristiqamah dengan berlaku lurus. Itiqamah
itu suatu kata yang jarni'i, png mencakup semua hal yang berkaitan dengan

ilmu, amal, dan budi pekerti (akhlak) )4rrrg utama.

538

(Ua) Dirikanlah sembahpng pada dua tepi
siang dan pada permulaan malam.
Sesungguhnya semua kebajikan
menghilangkan kejahatan. Itulah
peringatan bagi semua orang )ang
suka mengambil pelajaran.

(115) Dan bersabarlah kamu, maka sesung-

euhnla Allah tidak menyia-nyiakan
pahala orang-orang yang berbuat
ihsan.
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TAFS!R

Wa aqimish shalaata thamfayin nahaari wa atlafam minal laili :
Dirilenlah sembalryang pada fua tqi siang dan pada permulaan malarn.

T\rnaikanlah sembahyang dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-
sempurnanya, yakni sempurna rukunnya, sempurna slaratnla, dan sempurna
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haiatrnya (tata-caranya), pada aval siang dan akhirnya, serta pada beberapa malam

yang masuk ke dalam siang dan pada beberapa jam siang yang masuk ke dalam

malam.

Pembatasan waktu ini melengkapi semua waktu sembahyang, sebagaimana

dijelaskan dalam Lpt-ayat Ikmi yang lain.a2

Petang, adalah waktu antara zuhur dan maghrib, yartu sembahyang asar.

Sembahyang maghrib adalah isya yang pertama dan 'atamah adalah isya yang

kedua, yaitu ketika mega merah telah hilang.

Yang dimaksud dengan matahari tergelincir adalah mulai tergelincirnya

matahari sampai ke permulaan malam. Masuk ke dalamnya, selain sembahyang

zuhur adalah sembahyang asar, maghrib, dan isya. Yang dimaksud dengan qur-

onnalfajri adalah sembahyang subuh png disaksikan oleh para malaikat.

Dikhususkan penyebutan sembahyang di sini karena sembahyang merupakan

sendi ibadat untuk menyuburkan iman dan menolong mereka dari segala amalan

yang lain.

Innal hasanaati yndz-hibnas soyyi-aati : Sesungguhnya segala kebaikan

itu menghil.anglcan keiahatan (kemaksiatan). 
!

Semua perbuatan kebajikan akan menutup dosadosa kejahatan (kemaksiatan),

sebab kebajikan mengheningkan jiwa dan memperbaikinya, serta menghapuskan

pengaruh pekerjaan yang keji dan merusak jiwa'

Yang dimaksud dengan 'kebaikan-kebaikan" adalah amal saleh yang bersifut

umum. Sedangkan yang dimaksud dengan kata 'kejahatan-kejahatan" di sini

adalah dosadosa kecil. Adapun dosa-dosa besar hanya ditutupi dengan bertobat

kepada Allah.

Ada riwayat yang menyebutkan batrwa seorang lelaki mencium seorang

perempuan, lalu datang kepada Nabi mengajukan masalah itu. Seolah dia

bermaksud untuk bertanla, apakah yang menjadi kafhrat bagi dosanp itu. Maka

turunlatr ryat ini dan dirikanlatr sembahyang pada dua tepi siang. Orang itu berkata:
.Apakah itu hanya untuk diriku saja?" Jarab Nabi: 'untuk semua orang yang

mengamalkannya dari umatku. "

Hadis ini memberi pengertian batma dosa yang tidak ditentukan had (hukum) 
i

untuknya, dikafhratkan oleh amal saleh. Adapun marhalah-muhalah tobat yang

benar adalah:

1. Mengetahui bencana dosa yang sudah kita kerjakan-

2. Menyesali diri karena telatr berdosa.

a Baca S.30: ar-Ruum, 18; S.20: Thaahaa, 130; S.17: al-Israa" 78.
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3. Menguatkan kemauan untuk tidak berbuat dosa itu lagi, dan

4. Mengerjakan amalan lang saleh, )ang menyucikan jiwa.

Dztatilu tlzikma lidz dznakiriin : Itulah peringatan bagi semua omng
yang sula mengambil pelaiamn.

Pesan-pesan Allah png sudatr dijelaskan, yaitu berlaku lurus, tidak berlaku

curang, tidak cenderung kepada orang-orang lang zalim, mendirikan sembahpng
pada waktu-waktu png sudah ditentukan, sungguh telatr mengandung pelajaran

bagi semua orang sudah mengambil pelajaran yang selalu memperhatikan Allah,

)ang mempunpi jiwa lang suci.a3

Wash bir fa inrullaalu laa yu4hii'u ajrul mulainiin : Benabarlah lamu,
sesungguhnya Allah tidak menyia-nyialan pahala omng yang berbuat ihsan.

Bersabarlatr kamu, tahanlah derita dalam menjalankan segala apa )ang
diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, baik mengenai perinah-perintah

yang tersebut dalam ayat-ayat ini maupun png lain. Sesungguhnla Allah tidak
menyia-nyiakan pahala orang-orang png berbuat ihsan.

Sabar png dimaksud oleh alat ini mencakup sabar terhadap ketaatan dan

menderita kesulitan dalam mengerjakannp. Sabar menahan diri dari segala png
diharamkan, )ang diingini oleh hawa naftu, dan sabar menderita kesulitan png
sering mengganggu hidup manusia.

KESIMPU LAN

Dalam Eat-qat ini Allah memerintah kia mengerjakan seutama-utama ibadat,

pitu sembahpng dan semulia-mulia keutamaan adalah sabar.

539

(116) Maka, mengapakah dari kaum-kaum
yang sebelummu tidak kamu dapati
orang-orang yang taat dan berakal
yang mencegah manusia dari
merusak bumi? Melainkan sedikit
dari mereka yang telah Kami

a3 Baca al-Bulfiari 65: 11:6; Hadis no. 342; Muslim 49: 7 Hadis rrio. 42; Muslim 49 rc 54l'

al-Brrkhari Ha.ris 9:6 rc. 344i Ahad juz V no. 228 (al-Mahecin IX: 3492.IH.); Ahmed juz V
no. 153; Muslim 2 No 16.
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lepaskan dari kaum-kaum )ang telah

lalu. Orang-orang Yang zalim
mengikuti sebab kemewahan dan

kenihatan )ang telah Kami berikan
kepada mereka, dan mereka itu
adalah orang-oftIng lang berdosa.4

(117) Tirhanmu tidak membinasxkan kota-

kota dengan kezaliman, sedangkan

penduduknya orang-orang Yang
membuat perbaikan.

(118) Seandainya T\rhan berkehendak,
tentulah menjadikan semru manusia

umat yang satu, tetaPi mereka tidak
terus-menerus membrut perselisihan.

(119) IGcuaIi orang yang dirahmati oleh

Tirhanmu dan untuk itulah Allah
menjadikan mereka. Tblah semPur-

nalah ketetapan T\rhanmu. Sungguh

aku memenuhi jahanam dengan jin
dan manusia seluruhnYa.

t{y}tiss

'fl6*ir:,*a{1,;EsrSLffi

|aijx$,frii{ir.jdf6?,)- -'ix6,fri'6$?rY;i';1.ei
fur*$;f{#g{f{t3-'fi'r$\Wug

TAFSIR

Fa laulu kasu mirul qwuuni min qablikum uluu baqiyyUiy yanlwurw
,anil 

fasaadi frt ardhi : Mal(n, mengapakah dari laum-laum yang

sebelummu tidnk lau dapati ofltng-orang yang tmt dan bemlwl, yang

mencegah manusia dari merusakbumi?

Mengapakah dari umat terdahulu )ang telah dikisahkan tidak diperoleh sesuatu

jarnaatr yang taat, berakal, dan mempunpi pandangan png jauh, png mencegatt

kerusakan di bumi, )ang menyuruh perbuatan makruf, )ang tidak takut kepada

bencana karena amal kebajikanrya itu.

Iltaa qaliihm mimman aniainaa mhtrum : Melainlan seditdt dari merclw

yang tetah Kami lqastan dari luwn-luumyang teWt lalu iru'

Hanla sedikit sekali dari mereka )ang telatl Kami bebaskan bersama rasul-

rasul yang tetap taat, berakal dan mempuqai pandangan png jauh, png mencegah

manusia untuk berbuat munkar dan menyuruh berbuat makruf.

{. Kaithn dengan s.5: al-Maailalr, 78,79; 5.6: al-An',aam, 3l-149; S.17: al-Israa" lGlT;
S.38: Shaad, 85; 5.114: arNaas.

qa;
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Wafraba'al la4ziirw zlwlamua maa utrifuu fiihi wa knanuu muirimiin :
Omng-orung yang zalim maryifuti sebob kemaryalun dan kenibrutan yang

tetah Kani berilan kqada mereka, don merela itu adalah oftIttg-orung

yang berdosa.

Orang-orang )ang zalim dari umat-umat tersebut justru png berjumlah besar.

Mereka tidak menyuruh 16ng makruf dan tidak mencegah perbuatan munkar.

Sebalikrya, mereka terus-menerus bergelimang dalam lautan hawa nafsu, dan

mengejar sesuatu png mendatangkan kenikmatan dunia dan keja5Aan, kedudukan,

dan segala hal yang membuat kemeuahan hidup. Karenanla, menjadilah mereka

seperti orang-orang png berdosa.

Alat ini memberi pengertian batrwa hidup mevah mendorong kita untuk

berlebih-lebihan png mendorong kepada perilaku curang dan melakukan

kemaksiatan, kezaliman, dan berbuat dosa.

Mula-mula png demikidn dilakukan oleh para pemimpin dan pemuka, tetapi

kemudian merembet atau menjalar kepada masprakat awam.4s

Wa maa kaaru rubbukn li ynltlikal quraa bi zltulmiw wa ahfuhta nush-
lihuun : Tfuhanmu tidak membinasalun kota-kon dengan l<eznliman,

sedangtan pendt&loEa omng-omng yang membtmt perbailan.

Ada png mengatakan batrwa makna a5at ini adalah sebagai berikut. 'Tbhanmu

tidak membinasakan negeri-negeri akibat pendudukrya beragama syirik, sedangkan

mereka melakukan perbaikan:perbaikan dalam pergaulan umat manusia. Mereka

tidak mengurangi takaran seperti png dilakukan kaum Syu'aib, tidak melakukan

homoseksual seperti kaum Luth, tidak mengikuti para pembesar negara dalam

perbuatan sewenang-wenang seperti kaum Fir'aun, dan tidak mengania5a manusia

seperti dilakukan oleh kaum Hud. Allah membinasakan kaum musyrik apabila

mereka berbuat kerusakan di bumi. Inilah sebabrya orang berkata: 'Umat lang
kafir bisa terus hidup, tetapi umat png zalim tidak bisa terus hidup."

Dengan itu, ayat ini dapat pula kita maknai: 'TUhanmu tidak akan

membinasakan suatu kaum karena kezaliman png sedikit png dilakukan oleh

sejumlah kecil dari mereka, sedangkan mereka png berjumlah besar melakukan
perbaikan-perbaikan. "

Walau syottrubbuka bia'alan noosaummotaw waaliddan : Seandailtw

fulun berlrehendah tentulah menjadilan semuo manusia unnt Wng satu.

Jika Tghanmu berkehendak, wahai Rasul, tennrlatr menjadikan semua manusia

beragama saft dengan dorongan watak dan-fitratr. Selain itu, juga menjadikan

a5 Baca S.17: al-Israa', 16.
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semua penghuni bumi beriman. Tbgasnla, kalau TUhan berkehendak, tentulatl
menjadikan manusia )ang mempunlai fitrah menerima agama dengan tidak
mempergunakanpikiran danpenyelidikan. Yakni, mereka dijadikan seperti semut
dan lebah atau seperti malaikat )ang tidak pernah durhaka kepada Allah. Akan
tetapi Allah menjadikan manusia sebagai makhluk )ang mempuryai dala pilih
(ikhtiar) dan mempuryai kemampuan nalar png berbeda-beda antara satu dengan
yang lain. Pada mulanp, semua manusia beragama satu. Setelah berkembang
dalam jumlatr banlak dan beraneka maqlm kebutuhan mereka, maka timbullah
perselisihan di antara mereka.

Wa laa yaztaluuru muklualifiin. Illoa mar ruhima ,abbul@ : T?tqi mercla
tidak terus-menerus membrnt percelisihan. Kecuali omng yang dimhmati
oleh Tfuhanmu.

Manusia sejak itu terus-menerus berselisih, baik mengenai masatah dunia
maupun mengenai masalah agama menurut fitrahnla masing-masing. Hanp
mereka png dirahmati oleh Allattlatt lang seia sekata mempergunakan hukum
untuk dirinp dari Kitab Allatl (kitabullah) png mewujudkan persatuan )ang
kukuh. Hanla mereka )ang memperoleh rahmat TUhan )ang mengambil apa

yang diperbolehkan oleh Kitabullah dan meninggalkan apa yang dilarang
Kitabullah.

Berkata Ibn Abbas: "Allah menjadikan manusia dalam dua golongan, yaitu:
golongan png dirahmati png tidak berselisih dan golongan )ang tidak dirahmati
yang terus-menerus berselisih." Adapun menurut Malik ibn Anas, Allah
menjadikan manusia supala segolongan menjadi penghuni surga dan segolongan

menjadi penghuni neraka.

Wa li dualilca klulaqahum : Dan untuk itulnh, Allah mmiadilan merela.

Untuk menerima rahmat, Allah menjadikan mereka. I(ata segolongan ulama:
"Untuk mewujudkan perselisihan paham dan perbedaan dari segi ilmu dan

pengetahuan serta pendapat )ang diikuti oleh perbedaan iradat dan ikhtiar, Allah
menjadikan manusia. Karenaryalah mereka berselisih mengenai agama, iman,
dan taat."

Wa tammat lwlimatu mbbilu h amla*nruiahanrwma miruliinruti wan
naasi ajma'iin : Telnh sempurnalah l@tetqan Tfulwnmu. Sungguh aht
memenuhi jaharum denganiin dan manusia seluruhrrya.

Tblah tetap dalam ketetapan Allatl, dalam qadha, qadar, dan hikmat-Nya
bahwa sebagian makhluk menjadi penghuni surga dan sebagian makhluk menjadi
penghuni neraka. Surga dan neraka diisi oleh jin dan manusia.



luz 12 Surat 1l: Huud I 959

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Thtian menjelaskan sunnah-sunnatr yang umum )ang
berlaku dalam mernbinasakan umat seperti png telatr dikisatrkan oleh Allah,
sesudah mereka diancam dengan siksa jika berlaku durh4ka kepada-Np dan
dijanjikan akan memperoleh pahala bila mereka menaati spriat-Np.

540

(120)Semua kisah yang Kami tuturkan
kepadamu dari riwapt-riwayat para

rasul png telah lalu adalah untuk
IOmi teguhkan hatimu. Dan telah
datang kepadamu kebenaran pada
berita-berita itu dan peringatan bagi
semua orang mukmin.

(121) IGtafanhh kepada semua orang )ang
tidak beriman: "Bekerjalah kamu
menurut kesanggupanmu (kemam-
puanmu), sesungguhnya kami pun
bekerja mcnurut tesanggupan kami."

(122) "Ttnggulah, sex;ungguhn)a tami pun
menunggu pula."

(123)'Allahlah )ang mempuqai segala
sesuafi png gaib di langit dan di
bumi, serta kepada-Nya semua
masalah dikembalikan. Maka
sembahlah Dia dan bertawakallah
kedada-Np; dan tiadalah lirhanmu

. bersifrt lalai dari apa yang kamu
kerjakan. "

+#Y,yl)tyr\'cW#i$<s
if$'#.n:trtg){,Y,ffi

@'drFi$f!,bg
'e-49'iflt;*Wt4&N

q56trr"Ke;,:'+u/;gjil
d316w,Y5,

WKre$t,f,l,fl#mL

TAFSIR

Wa kullan ruqwh-shu 'ahilw min amboa-ir rusuli : Sernua kisahyang
Kami tuturlant kqadamu dari rtwayat-iwayat pam msulyang telah lalu.

Semua riwayatnabi png telah lalu beserta kisatr-kisatrrya pngpenting png
menjadi ibarat dan pelajaran png IGmi kisahkan kepadamu mengandung beberapa
ftedah.

Maa na4sabbitu bihii fuaodoka : ,4dalnh untuk l{ami teguhlan tutimu.

I

L-
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Kami mengi$hkan riua5at-riuralat tersebut kepadamu untuk meneguhkan

hati agar bisa menerima bermacam-macam ilmu rtan makrifat 5ang akan

Oitimpatrkan oleh Allatr kepadamu. Selain itu, supaya kamu tabah menghadapi

berbagai tantangan dalam mengefiIbaqgkan seruan (daku/ah) seperti yaqg telah

dilakukan oleh para nabi terdattulu.

wa jaa<ka lfr tuaazilil tuqq, wa tuu'i+hfrrw tw itzibu lil ma'miniin :
Oan tetah aanilS kqadanu kcberuwtpada berita-berttu in danperingagtt
bagi semua omng mulonin.

Tetah datang kepadamu penjelasan )ang hak Oenar) dari riwa5at-riwqat

rasul tersebut, )aitu: mengakui keesaan Allatr dcngan mengiktrlaskan ibadat

kepada-Np, bertobat, meninggalkan semga perbuatan yang keji (kotor), baik

)ang nlata ataupun lang tersembunyi, serta bertakwa kepada Allah dan berbudi

iunur. bi Oaam riwayat-riwalat itu rcrdapat peringaUn dan pelajaran bagi semua

orang )ang mukmin png hidup sem:Na dengan Nabi Muhammad dan generasi

1ang datang sesudahrya.

Wa qul lil la4ziirw laa yu'minuutu'rnaluu 'alaa makauwtikum ':
xota*arytan kqada semwt orung yang tidak berilnan: 'Bekerialah lannu

menurut lresang gupantnu (kcmanpttawnu).'

IQtakanlah,, hai Muhammad, kepada semua orang kafir png tidak mau

beriman: "Bekerjalatr kamu dengan segenap kemampuanmu untuk menentang

seruan Allah dan menyakiti para penyeru (pendakvatt) serta orang-orang )ang
memenuhi seruan itu."

bnaa 'oamilraan : 'sesUttggttltnya kanipun bekerja menurut kcsanggupm

lanni.'

Kami pun, kata Muhammad lagi, bekerja mengrut kesanggUpan kami untuk

tetap men),eru hamba Allah kepada kebenaran dan melalsanakan perintah Ttrhan.

Wan taqh.iruu innaa nuntt*Lirwn : 'Tltttg?UWL saunggultttY l@mi

pun menwrygu pula,"6

ThnggUtatr apa )ang kamu harap-harap kedatanganrya, kata Muhammad.

I{ami pun menunggu dan menyaksikan apa prg akan menimpa dirimu dan

kemenangan png akan diberikan oleh Allatr kepada kami hingga menjadilatl

kalimatr Allatr 16ng paling tinggi dan sebalikrya, kalimah orang kafir png paling

rendah.

{ Baca S.28: al-Qa"hash, 37.
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Wa lillaahi glwibw sama6wotti wal ar4hi :'Allahlah yail7 mernpunyai

segaln sesuotuyang gaib di lnngit dott di bumi.'

Allah mengetatrui semua hal png gaib dari ilmu, wahai Rasul, dan dari
ilmu mereka )ang terdapat di langit dan di bumi, serta di mana saja.

Wa ilaihi yurja'u.l arn u ktilhityy : Serta kqada'I'lya semua trusalah
dilcemfulilan.

IGpada Allahlah segala urusan dikembalikan. Apa yang Allatr kehendaki,

itulatr png terjadi dan apa )ang tidak dikehendaki tidak akan terjadi.

Fa'budlu wa tawok*al 'abihi : "Mal(fl sembahlah Dia dan benawalallah
kqada-t,{Ya."

Oleh karena semua urusan dikembalikan kepada Allah, maka sembahlah

Dia dengan tulus ikhlas, sebagaimana png diperintahkan kepadamu dan serulatt

hamba Allatr untuk menaatiNla dan mengikuti perintah-Np dengan hinuruh
(semangat, cita+inta) dan pelajaran png baik. Bertauakallah kepada Allah dalam

berbagai macam usahamu, terutama dalam hal-hal yang berada di luar
kemampuanmu.

W man rubbutu bi gtuafiEn'drnmoo ta' mahann : o Dan tiadatolt Lliwru,t
benifat lnlai dari apaymg lannu kerjalan."

Ttrhanmu tidak akan lalai terhadap apa )ang kamu kerjakan dan apa png
dikerjakan oleh para pengikutmu dan apa png dikerjakan oleh orang-orang

musyrik, png berdala upala untuk mencelakakan kamu.

KESIMPU LAN

Dalam ap-ayat ini dikemukakan fredah T\rhan menjelaskan kisatr para nabi,
pitu untrk menguatkan hati dan memberi bahan-bahan png mengandung pelajaran

dan teladan. Dalam Eat ini Allatr men1rcru Nabi untuk beribadat dan menyerahkan

diri kepada-Nla serta tidak mempedulikan ttpu da1a kaum mltsyrik.

KESIMPULAN SURAT HUUD

Surat ini mencakup dasar-dasar agama dan pokok-pokokrya )ang umum,
yaitu:

1. Menetapkan dasar-dasar tauhid )ang terbagi dalam dua macam:

a . Tauhid uluttiyah . lnt tauhid png mula pertama Rasul menlarukan kepada

umatnla, yakri harya meryembatr kepada Allall, tidak mempersekutukan-

Np dengan sesuatu.

l-
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b. Tafiid tltbubiph.Yakimengi'tikadkan (mqakini) batrwa haqa Allahlatt

yang menjadikan alam ini dan yang mengendalikanrya'

Menetapkan kerasulan Muhammad saw' dengan3aan mgnSljak para musyrik

membuit setidaknla sepuluh surat )ang meryamai al-Qur'an'

Menj elaskan ayar-ayarpng menunjukkan tatrwa manusia akan dibangkitkan

dan akan diberi pembalasan pada hari akhirat'

Menjelaskan batrwa Allatr membinasakan umat-umat png zalim'

Menekankan adarya perbedaan tabiat manusia'

Menegaskanbahwabergelimangdalamkemewahanmenjadipenyebab
timbulnla kerusakan.

Meneapkantugasmendirikansembatrlarrgpadawaktunla,baikpadamalam

ffiT#i,X#iift* membuar kerusakan di bumi, dan perintah menvuruh

perbuatan makruf serta larangan membuat munkar'

Menjelaskan batrwa para pengikut Rasut, pada mulanya adalatr rakpt rendahan

(elata).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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xll
YUSU F

(Nabi Yusuf)

Diturunkan di Mekkah, 111 apt

Kaitan dengan Surat Sebelumnla
Surat ini menyempurnakan kisah-kisah png sudah diceritakan dalam surat

Huud. Perbedaan antara kisah-kisah png terdapat dalam surat )ang lalu (surat
Huud) dan png terdapat dalam surat ini (surat yusufl adalah:
1. Surat lang telah lalu menjelaskan kisatr rasul-rasul beserta kaumnp dalam

menyampaikan dakwatr, akibat yang dialami oleh png beriman, serta
mendustakan Allatr dan rasul-Np.

2. surat ini menjelaskan kisah seorang nabi png dididik dan dibesarkan oleh
orang di luar kaumnla. sesudah dewasa dia diutus oleh Allah untuk mengajak
umatnla kepada agama Allah. Dia mengendalikan pemerintahan png besar
dengan keahlian dan kebijaksanaannla. oreh karena surat ini mengandung
banpk kisah tentang Yusuf, maka surat ini merupakan surat png paling
banpk kisahnp dalam al-Qur'an.
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541

>ltSri;tr.---:,l-
Dengan (merryebut) narru Allah Maha kmumh,

yang s enantiasa mencumhla n mhmat-Irlya

(1)

(2)

(3)

Alif laam rao = Allah png lebih
mengetahui malsudqa. ttu adalah
tyrt-ayat Kitab )ang nlata.'
Sesungguhnya Kami telah menurun-
kannya sebagai bacaan berbahasa
Arab, supaya kamu memahami
maknaqa.
Kami mengisahkan kepadamu
sebaik-baik kisah dengan mewahyu-
kan al-Qur'an ini, walaupun se-
belumnla kamu termasuk di antara
orang )ang tidak mengetahui sejarah
ofimg-ormg terdahulu.

dy-Qr=uSti1l'$5t

@'dat'{i1V*rir}l6i'(,y

WJq;A(Gt'a#J:{'Ji
-{#V6:,81ifr:tul.,"L

6qDpl

TAFSIR

Alif laan rua tillu aayaatul kitaabil mubiin : Alim l,aam raa, Allah yang

lebih mengetahui mal<sufutya. Itu adaWt ayat<ryat Kitab yang nyata.

Allah fang mengetatrui maksud firman-Np. Itulah ayat-ayat dalam surat ini,
pitu alat-apt al-Qur'an )ang nlata dan mengemukakan segala hakikat agama.

Innaa anznlnaahu qur-aanan 'arabiyyal la'allakum ta'qiluu.n :
Sesunggufutya Kami telah menurunlarutya sebagai bacaan berbahasa Amb,
s up aya lumu memahami malomrrya.

Kami (Allah) menurunkhn alQur'an ini dalam bahasa Arab png menjelaskan

segala hukum agama kepadamu, menjelaskan tentang kisah para rasul, masalah-

masalatr kemasprakatan, sendi-sendi kemakmuran dan pokok-pokok p olitik,
supala kamu menguatrui maknanya dan mematrami petunjuk-petunjuk-Np untuk
memperbaiki keadaan masprakat dan perseorangan, dengan tujuan membawa

mereka kepada kebatragiaan dunia dan akhirat.

I Krithn dengan bagian awal S.2: al-Baqarafu S.43; az-Zuldrrnrf; S.42: asy-Syuura; S.41:

Fushshilat, 44; 5.39: az-7ttmar, 2l; 5.20: Thaahaa, 99-173; S.13: ar-Ra'd, 37.
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Nahnu nnqush-shu 'alailu ahsarul q*slushi bi maa autuinaa ilairu haa-
dznl qur'aanu wa in hmta min qabliWi h mirul glwafiliin : I{ani kisahrqn
lcepadamu sebaik-baik kisah dengan mewaltyulan al-eur'an ini, waraupun
sebelumnya lwmu termnsuk di antam omng yang tidok mengetahui sejamh
orang-omng terdahulu.

Kami mengisahkan kepadamu, wahai Rasul, dengan susunan bahasa yang
paling indah tentang kisatr }ang mengandung contoh (teladan) dan hikmah dengan
jalan mewahyukan al-Qur'an kepadamu. sebelum al-eur'an turun, kamu sama
sekali tidak mengetahui kisah nabi-nabi png telah lalu dan spriat png mereka
ikuti.

Sebab turun ayat

Diriwalatkan dari Sa'ad ibn Abi waqqash batrwa Rasurullatr beberapa kali
memperdengarkan pembacaan al-Qur'an kepada para sahabatnp. hda suatu hari
mereka mengajukan usul: 'Ya, Rasulullah, apakah tidak lebih baik engkau
menjelaskan kepada kami tentang kisah umat-umat yang telah lalu untuk
melapangkan dada kami dan mengisirya dengan perump:rmaan dan pelajaran
png terkandung dalam kisah-kisah itu." Berkenaan dengan itu turunlatr alat ini.

KESIMPULAN

Dalam alat ini Ttrhan menjelaskan kepada Muhammad bahwa Dia akan
menceritakan kisah Yusuf yang mengandung banpk nasihat dan pelajaran.

542

(4)

(5)

Ketih Yusuf berkata kepada aphrya:
"Wahai ayahku, aku bermimpi
melihat sebelas bintang dan aku
bermimpi melihat matahari dan
bulan. Aku melihat mereka semuanya
sujud kepadaku."

Jawab Ya'kub (ayahnya): "Wahai
anakku, janganlah kamu ceritakan
mimpimu itu kepada saudara-
saudaramu. Sebab, mereka akan
berkomplot dengan segala muslihat
untuk mencelakakan kamu; sesung-
guhnp setan itu seteru )ang nlata
bagi manusia.

a'qt;4y4y-4.AAJ,6sL
u8*.c40{ffib;A66f-;,L

'dv"#'diAl1nY;#1-.61fi 
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(6) Demikianlah Tirhanmu memilih
kamu dan mengajarkan kepadamu
ilmu ta'bir mimpi dan menyem-
purnakan nitrnat-Nla kepadamu dan
kepada keluarga Ya'kub, sebagai-
mana Dia telah menyempurnakan
nikmat-Nya kepada leluhurmu
(nenekmu dan nenek ayahmu)
dahulu, yakni Ibrahim dan Ishak;
sesungguhnya Tirhanmu Maha
Mengetahui lagi Maha Hakim.

6rur'&JS)

TAFSIR

Idz qaala ywuufa li abiihi yoa abati innii rutitu ahada ,a-syara luutrabaw
wasy syamsa wal qamaru msituhum lii saajidiin : Ketila lltsuf berlata
l<epada ayahnya: 'wahni ayahht, aht bermimpi melihat sebelas bintang
dan alu bermimpi melilat matahari dan butan. Afu melitnt merela semuanya
sujud kepadaht."

Ya'kub atau )ang terkenal dengan nama Israil adalah anak keturunan Ishak
dan Ibrahim. Beliau mempunpi dua belas anak dari empat orang isteri. Di
antara mereka adalah Yusuf dan saudaranla, Benpmin, dari isterinp png bernama
Rahil, putera dari seorang saudara ibunp lang bernama L,aban.

Yusuf adalah seorang )ang gagah dan tampan, mempunlai perangai yang
tinggi dan kecerdasan )ang menakjubkan, serra pada dirinya dapat dilihat bahwi
dia akan menjadi nabi dan rasul. oleh karenanp dia sangat disapngi oleh alahnya,
lebih-lebih setelah dia bermimpi, )ang kemudian menyebabkan dia mendipatkan
bencana, namun pada akhirnp memperoleh keberkatan png banyak oariauan
untuk dirinp dan untuk bangsa Mesir.

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "sebelas bintang"
adalah sebelas orang saudara yusuf, dan png dimaksud dengan matahari dan
bulan adalah ayah ibuqa. Yang dimaksud dengan sujud adalah menundukkan
kepala atau semacam memberikan penghormatan png berlaku di palestina dan
Mesir ketika itu.

9*k yaa butwyya laa taqshush ru'yaalw 'alaa ikh-watilu fa yakiiduu
laka lwidan : Jawab yn'htb (ayahnya): ,,Wahai 

anal<ht, jan[aniah lamu
ceritalan mimpimu itu kepadn saudara-saudammu. sebab, merelw alan
berl<omplot dengan segala muslihat untuk mencelnlulan l(amu.,,

Ya'kub menjelaskan mimpi yusuf, bahwa anak png disayanginya itu akan
memperoleh kedudukan lang besar dan akan memimpin kaumnla, termasuk
alah ibunla, dan saudara-saudaranya. ya'kub khawatir, apabila saudara-saudara
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Yusuf mengetatrui tentang mimpi tersebut, mereka akan dengki 6"' nmce[akakan

lhsuf.

Inrusy syai4twaru lil insaani 'aduwwurn mubiin : sesrtnggultrtw setan

iru seteruyang nYata bagi manusia.

Jangantah kamu heran, wahai anakku Yusuf, dari tipu dala saudara-

saudarairu, kata Ya'kub. Sebab, setan itu selalu menghembus-hembuskan rasa

dengki dalam hati manusia dan membangkitkan rasa keakuan (egoisme) serta

,rni"**rskan manusia dalam dunia kejatratan. Setan memang telatr siap untuk

menghasut saudara-saudara Yusuf .

Wa lu dznalika yaitabiika rubbukn : Demikianlah Tliwanu mqnilih lwnu'

Sebagaimana T\rhan memberimu kedudukan png tinggi png diispratkan

oleh mimpimu, begitu pulalah Tirhanmu memilih kamu untuk diri dan

mengutamakan kamu atas keluargamu, lalu menjadilatr kamu palah seorang png

tulus ikhlas kePada Allah.

wa yu,allimulu min ta'wiilil ahtadiiasi : Dan menSaiarkan l<qadamu

ilmu ta'bir mimPi.2

Allah mengajarkan kepadamu ilrrnt taduni-N1a, ta'bir mimpi dan apa png

dimaksudkan oleh mimPi itu.

wa yfihnmu ni,mntahuu 'ahilw wa 'alila aali ya'quuba -- Dan menyem-

punulant nilonat-l'lya kqadamu dan kqada kehnrya Ya'hh'

Allah menyempurnakan nikmat-Np dengan memberi derajat kenabian,

kerasulan, dan kekuasaan kepadamu. Selain itu juga memberikan kedudukan

png baik kepada keluarga yi'fub di Mesir, dan dari keturunan mereka lahir

beberapa nabi.

'Kamaa 
atammnlrat 'alaa abawaitw min qablu ihaahiima wa is-luaqa :

sebagaimatu Din tetah meflyempuftnlan nilonat-t'lya kqada leluhurmu

lnenitonu dan nenek ayahmu) dahul,., yafui lbmhim dott Islnk

Sebagaimana Ttrhan telah menyempurnakan nikmat-Np kepada nenekmu

(Ishak) dan nenek aphmu (Ibratrim). Penyebutan nama Ibratrim didattulukan'

karena Ibratrim lebih mulia daripada Ishak. IGrenaqalatr orang Arab menpAkan

kepada Muhammad adalah anak Muththalib. Memang biasa orang Arab

menamakan nenek sebagai a1ah.

2 Baca S.12: Yusuf, 100.
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Inna rubfukn 'aliimrut lwkiim : Sesungguhnya Tfulnnmu MaIa Mmgenlwi
lagi Maln Hakim.

Ttrhanmu itu Maha Mengetahui siapa png dipilih-Np dan siapa png
dipandang ahli untuk meuerima keutamaan dan kenikmatan, serta Maha Hakim
dalam semua pengurusan-Np.

Mimpi adalah sesuatu 1aqg ditihat dalam tidur. Tbrkadang mimpi itu timbul
dalam ketenangan jiwa. Maka, mimpi png timbul dari ketetapan jiwa menjadi
rumus png diketahui oleh mereka )ang mempelajari ta'bir mimpi. Biasanp
mimpi itu menjelaskan apa png dikehendaki oleh naftu. Diakui, akal png batin
mempunpi pengaruh png besar.

Tetapi, mimpi terkadang timbul karena perut terlalu kenpng setelah makan,
atau karena tekanan darah dalam jantung. Maka terlihatlah dalam mimpi tentang
hal-hal )ang mengerikan, yang sebenarrya tidak menjadi rumus bagi sesuatu apa
pun.

Mimpi png benar adalah satu bagian dari kenabian dan suatu jalan untuk
mengetahui sesuatu png gaib.

KESIMPU LAN

IGtika alat itu menjelaskan tentang cerita Yusuf mengenai mimpirya kepada
alahnya, dan larangan anaknp menceritakan mimpirya itu kepada saudara-
saudaranla. IGrena mimpi itu bertambahlah kedekaanhati a5ahrya kepada lhsuf.

543

(7)

(8)

Sungguh telah ada tanda-tanda pada

Yusuf dan saudara-saudaranya
(saudara seayah) yang menunjukkan
kepada kekuasaan Allah bagi mereka

)ang menanlakannla.

Ketika mereka berkata : "Sungguhlah
\fusuf dansaudaranp itu (Benyamin)
lebih dicintai oleh ayah kami
daripada (mencintai) kami, padahal
penampilan kami lebih hebat;
sesungguhnya pemikiran aph kami
sama sekali tidak benar.

Bunuhlah ltsuf atau campakkanlah
ke suatu tempat png jauh supala
kasih salang bapakmu hanya ternrju

AQui:lttl:v$iail$631
d*4ri,A6$fr;b

v;*la)gVY+#Y,3:,]ASV'6
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kepadamu, dan menjadilah kamu
sesudah Yusuf sebagai orang-orang
png baik.

(10) Salah seorang di antara mereka
berkata: "Janganlah kamu mem-

bunuh Yusuf, camPakkan saja ke

dalam sumur, supaya dia diPungut
(diambil) oleh musafir Yang lwat,
jika kamu suka berbuat demikian."

d$F-f;;1t4:ubfu'#

TAFS!R

Laqad luaru fii yuwufa wa ikh-wAihii aayatul lis saa-iliin : Sungguh

tein aaa tanda-Undapada fusuf dan saudam-saudamryya (saudnru seayh)
yang mawtjuklan ftqada ftelonsaon Allah bagi merula yang mqatwl(ott Ua-

Sungguh pada kisatr Yusuf dan saudara-saudaranla seayatl telah terdapat

tanda ataudalil png menunjuk kepada kekuasaan Allatr dan mengandung hikmah

serta pelajaran bagi mereka yang ingin mertgetatrui hakikat dan isprat-isyaratnya,

serta merekalah yang dapat memahami alat-apt itu dan dapat mengambil faedah

dari padanya.

perhatikanlah, seandainla bukan karena rasa dengki, tentulatl saudara-saudara

Yusuf tidak melempar Yusuf ke dalam sumur. Seandainla merekatidak melempar

Yusuf ke dalam sumur, tentulah Yusuf tidak sampai kepada raja Mesir. Seandainya

kepala wazir Mesir tidak mengakui bahwa Yusuf itu seorang yang tepat firasatnya

dan dapat dipercayai, tentulah dia tidak menyerahkan urusan perbendaharaannya

kepada yusuf. Seandainla Yusuf tidak digoda oleh isteri menteri dan dia dapat

mimpertahankan kesuciannla, tentulah dia tidaklah nyata kemurniannya.

Seandainp isteri wazir tidak gagal menggoda Yusuf, tentulah Yusuf tidak

dimasukkan ke dalam penjara. Seandairya Yusuf tidak dipenjara, tentulah dia

tidak dikenal oleh para pelapn raja dan kepandaiannp menebak ta'bir mimpi

tidak diketahui orang banlak. Batrkan dengan itu, kemudian membuat raja setuju

anjuran bertanla kepada Yusuf tentang ta'bir mimpi dan berimanlah dia kepada

Yusuf, yang selanjutnp menjadikan Yusuf sebagai penguasa di negeri itu.

Seandainla Yusuf tidak menduduki jabatan teftinggi di Mesir, tentulah dia tidak

dapat melepaskan orang tuanla, saudara-saudara, dan keluarganya dari bencana

keiaparan dan membawa mereka ke Mesir untuk bersama-sama mengecap kejalaan

dan kemewahan.

Memang banfak tanda kebesaran Allah png dikandung oleh kisah Yusuf

ini.

Ide qaaluu la ywsufu wa a-khuuhu alubbu ilaa abiirua minrua wa ruhnu
,ush-batun : Iktil@ merela berluta: 'sungguhlnh l1nuf dan saudararrya

4q.A#JGrliWi,i,rSrc
a';$,)5{${,V)\J;4wjA
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iru @enyami[ kbih dicinni okh ayah lami dartpada (mencintai) l@m|
padnlnl penampilan lami lebih hebot.'

Perhatikan, ketika saudara-saudara Yusufberkata tentang ltsuf: "Sungguhlatt
Yusuf dan saudara kandungnla, Benyamin, lebih dicintai oleh orang tua kita
daripada kita semua. Alah melebihkan keduanla, padahal sedikit sekali manfaat
png bisa diambil dari keduarya. Mereka berdua masih kecil-kec;I, sedangkan
kita adalah orang-orang png kuat png dapat menyelesaikan segah apa )ang
dibutuhkan oleh orang tua kita, baik rezeki, perlindungan ataupun penjagaan."

Inrw abaarua lofii dhalaalim mubiin : Sesungguhnya pemikimn cryah

lumi sama selali tidakbenar.

Orang tua kami benar-benar keliru dengan mengutamakan Yusuf dan

saudaranla, kata mereka lebih lanjut. Orang tua kita, karena mencitai Yusuf dan
Benlamin, telah berbuat keliru. Mencintai anakrya karena ilmurya.

Thduhan mereka terhadap alahnla tentu saja tidak tepat. Sebab, Yusuf dan

Benpmin lebih dicintai oleh ayahnla karena keduanla ketika itu masih kanak-
kanak, sedangkan ibunla telah meninggal. Selain itu, ayahrya purya harapan
besar kepada Yusuf berdasar mimpi Yusuf sendiri.

Uqtuluu yuusufa awith-ruhuuhu ardlun : Bunuhlah lltsuf atau campak-
lunlah ke suatu tetnpat yang jauh.

Untuk mengalihkan kecintaan ayatrnla kepada Yusuf, maka saudara-saudara

Yusuf berembuk, apa )ang harus dilakukannla. Di antara mereka ada png
mengajukan usul: "Bunuhlah Yusuf supala aph tidak mempuryai harapan lagi
untuk menjumpainp. Atau buanglatr Yusuf ke suatu tempat png jauh dari kota
supala dia tidak dapat kembali kepada ayah."

Yakh-lu lakum wajhu abiikum wa takuunuu mim ba'dihii qauman
shaalihiin : Supaya lusih sayang bapalonu lwtya tertuju kqadamu, dan
menjadilah lamu sesudah \ltsuf sebagai oruntg-omng yang baik.

Jika kamu melaksanakan png demikian itu, kata setan membisiki mereka,
barulah kasih salang alahmu berpindah kepadamu, dan tidalr ada seorang pun

)ang menlaingi kamu. Dan hendaklah sesudah membunuh Yusuf, kamu berbuat
baik dan bertobat kepada Allah untuk menutupi dosa-dosamu.

Setan mempeldalakan mereka dan membisiki hatinya bahwa apabila mereka
bertobat dan menjadi orang png baik, terhapuslah dosamu membunuh Yusuf.
Bisikan-bisikan setan )ang serupa ini kerapkali mempengaruhi jiwa manusia.

Qaala qaa-ilum minhum hn nqtuluu yuruufu wa alquultu fii gluyaabatil
jubbi yahaqith-hu ba'dhtts sayyaaruti in kwtwn faa'iliin : Salah seomng
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di antam merela berkata: 'Ianganlah kanu memburuh yusuf, canpat*an
saja lre dalam swnur, stpaya dia dipungut (dionbil) olehmasafiryang lava,
jika karu sula berbuat demikian."

Dalam perundingan, salah seorang png lain mengajukan saran atar usulanrya.
Siapa pengusul itu tidak perlu diketatrui namanSa, meskipun sebagaian ahli riua5at
menyebutkan namanla krbin. Dalam usulrya dia mengatakan: 'Janganlatr kamu
bunuh Yusuf, dia adalah saudaftlmu. Tbapi jika kamu bermaksud melepaskan
diri dari dia, maka lemparkan saja dia ke dalam sumur, supala kelak diambil
oleh musafir )ang leuat dan kemudian dibana ke kampungqa. Dengan demikian
akan jauhlah Yusuf dari a5ahrya, dan perhatian aJah beralih dicurahkan kepadamu.
Jika kamu ingin mencari jalan mg benar, inilatr jalan lang benar itu..

Dalam Sifnfi Takwin dijelaskan batrua fubin sesungguhnla berniat setelatr
saudara-saudaranla kembali dari melerrpar rrsuf ke dalam sumur, dia akan
mengambilrya utuk dibawa pulang. TEtapi sebelum }tzuf dimasukkan ke dalam
sumur, datanglah serombongan pedagang Arab png sedang dalam perjalanan
menuju Mesir. Mengetahui renqma membuang Yusuf, salatr seorang pedagang
me4gusulkan agar Yrsuf dijual saja kepada mereka.

Dalam awt-ayat ini Atlah menjelaskan bahwa kisah yusrf menganduqg
perumpamaan dan pelajaran bagi orang-orang png bertanya dan ingin
mengetahuinla. Kisah ltsuf memang merupakan kisatr png sangat menarik.

544

( 11) Berkata saudara-saudara Yusuf:
'Wahai alah, mengapa engkau tidak
percaya kepada kami mengenai
\fusuf, padahal kami ini ofirng-ofimg
png jujur."

Izinkanlah dia pergi bersama kami
besok p4gi, supaya dia bisa memakan
buah-buahan dan sayur-sayuran scrta
supala dapat bermain-main. Sesung-
guhnya kami benar-benar akan
menjagaqa.

Ya'kub menjawab: *Sungguh renca-
namu mengajak pergi Yusuf tclah
menggelisahkan hatiku, karena aku

.J,,;2,y$Winu66ug!
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takut dia akan diterkam serigala
ketika kamu lalai menjagaqa."

(14) Kata mereka: "Sungguh jika dia
diterkam serigala, sedangkan kami
jamaah yang kuat, tentulah kami
menjadi orang-onrng yang merugi."

w'#5e'l1rtgt:tt
@'oir-agr-,ff1

TAFSIR

@luu yaa ab:aanu maa lalu laa ta'mmnaa 'alaa yuusufa wa innaa
lahuu la naa-shihtutn : Berkato sutdam-sotdam Llnuf: "Walwi ayah,

mengapa englau tidakpercaya kqada karni mengenni ll,tsuf, padahal lami
ini oruntg-omng yang iuiur."
Ictika satdara-saudara Yusuf mengemukakan rencananla untuk mengajak

Yusuf pergi dengan alasan jalan-jalan dan bermain, Ya'kub tampak sangat gelisatt

dancemas. Melihathd itu, berkahlah saudara-saudaralhsuf: "Wahai alah kami,

apakah png menyebabkan kamu tidak perqrya kepada kami mengenai Yusuf?

Padahal kami mencintai dia, menghendaki kebajikanuntuknla, berlaku jujw dan

ikhlas kepadanla."

Ibarat al-Qur'an ini memberi pengertian bahwa Yusuf memang memperoleh

kasih salang )ang sangat besar dari alahnla, Ya'kub, png melebihi rasa kasih

sa5ang png dicurahkan kepada anak-anakrya png lain. Ya'kub mengetahui,

batrwa sikaprya itu tidak disukai oleh saudara-saudara Yusuf, lebih-lebih setelatt

lhsuf bermimpi png aneh. IGrenarya, Ya'kub merasa cemas apabila Yusufjauh
dari dirirya, walaupun pergi besama saudara-saudararya. Sikap itu juga diketahui

oleh saudara-saudara Yusuf.

Anithu ma'anaa ghadoy yofia' wa yal'ab wa funan lahw lahaafi*hwn:
Izinlantah dia peryi benwrw knni besok pagi, srryaya dia bisa memalan

buah-buahan dan sayur-sayuran serta supaya dapat bermain-main.
Sesung gultnya karni berwr-berwr akan meni aganya.

Watni alah kami, kata mereka selanjutqa, izinkanlah atau lepaskanlah tltsuf
pergi bersama kami besok hari ke tempat penggembalaan supala dia dapat

mengeci1p kelentan buah-buatran di udara png jernih dan dapat pula beriang
gembira bermain bersama kami ketika kami mengadakan perlombaan. IGmi pun

benar-benar akan menjaganya dari semua gangguan. Ayah tidak perlu
mengkhavatirkan keselamatanrya. "

Sgola innii h y ahat nunii ot to.dz-lubwr bihii wa a*hoafu ay y a *ulahtdz
dzi'bu wa antum 'anha ghaafiluun : Ya'hrb meniawab: 'Sungguh

renaailnmu mengajakperyi l\uuf telah menggelisahlan latih4 kareru aht
tahtt dia alan diterlann sertgab lctil(a koilu lalai maniaganya."

(,lr'6!&'fi6qrftg16
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Ya'kub menjawab: 'Hatiku memang gelisah jika aku jauh dari yusuf.
Walaupun dia pergi besamamu dan aku takut dia akan diterkam serigala se'waktu
kamu lalai menjagarya."

Qaaluu la-in aknhhuilz tlzi'bu wa nahnu 'ushbatun innaa i4zal la
klwashuun : Kota merela: "S\nggult jika dia diterlann serigaln, sedangtan
lami jamaahyang hmt, tentulnh lanni menjadi omng-omng yang merugi."

Mereka berusaha menepis perasaan ayahnla itu. "Sungguh jika dia diterkam
serigala di depan kami, sedangkan kami adalatr suatu jamaah lang kuat, suatu
kelompok pemuda png tangkas, tentulatl kami bukan orang )ang dapat diperca5ai
lagi. hdahal kami ini merupakan orang-orang )ang patut diperca5ai untuk menjaga
keselamatan Yusuf."

KESIMPU LAN

Dalam ayat ini rtrhan menjelaskan tipu dala saudara-saudara yusuf kepada
alahnla agar mengizinkan Yusuf pergi bersamanla. .A5at ini juga memberi
pengeftian bahwa Ya'kub memang mencurigai kejujuran mereka terhadap yusuf.

545

(15) Maka ketika mereka membawa lhsuf
dan mereka telah bersepakat untuk
memasukkannya ke dalam sumur,
Allah pun mengilhamkan kepada
Yusuf: "Sungguh kamu akan men-
jelaskan segala perbuatan mercka,
sedangkan mereka tidak merasa
perbuatannya itu merupakan per-
buatan keji."

(16) Pada waltu senja hari, mereka datang
kepada ayahnya dan menangis-
nangis.

(17) Mereka berkata: 'Wahai alah kami,
kami pergi untuk berlomba lari dan
berlomba memanah. lGmi tinggal-
kan Yusuf di tempat perbekalan kami,
lalu dia rlimakan serigala dan tennrlah
aph tidak membenarkan keterangan
kami, walaupun kami orang-orang
ya.ng benar."

"rtxgd*fq-r&
J:"iE1jj"Sg.,Efi6U66
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(18) Mereka membawa kembali baju
kurung *fusuf yang telah dilumuri
darah palsu. Mendengar laporan itu,
Ya'kub berkata: "Sebenarnya
naftumu telah memudahkan bagimu
melakukan pekerjaan yang sangat
keji. Maka urusanku hanlalah sabar
png baik, dxl dllahlah tempat me-
mohon pertolongan atas keburukan
dari apa yang kamu jelaskan itu."

TAFSIR

Fa lammru dznlwbuu bihii wa ajma' uu ay yaj' olunhu fii gltoy oabatil iubbi
wa auluirua ilaihi la nrubbianruhum bi amrihim haadzna wa hwn laa
yasy'uruun : Mal<n, lctil(a merel(a memfuwa fusuf dan telah sepalat
memasulrlawtya lee dalam sumur, Allah pun mengilhamlan kqada \ltsuf:
*sungguh lumu alant menjelaslan kqada mereka segala perbuatanrrya itu
nanti, sedanglan merelu tidak memsa perbuatarurya itu lceii."

Sesudatr saudara-saudara Yusuf dapat menundukkan alahnla untuk memenuhi
kemauan mereka dan menerima alasan-alasan )ang mereka kemukakan agar bisa
memperoleh izin membawa Yusuf pergi, maka bergembiralah mereka. Mereka
bersepakat bulat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur png telah ditentukan
agar Yusuf, meskipun dapat keluar, akan pergi bernulang karena tak mengetahui
jalan untuk pulang, sehingga terlepaslah mereka dari saingan Yusuf. Mereka pun
melatsanakan rencana itu. Akan tetapi Allah png Maha Mengetahui lagi Maha
Penyayang dan Maha l(asih tidak membiarkan hamba-Np teraniala. Dia
mengilhamkan kepada Yusuf untuk tidak bersedih hati dan kelak dia akan
memperoleh pertolongan dan bisa memberi tatru apa png dilakukan saudara-

saudaranya itu kepada dirinp. Saudara-saudara Yusuf tersebut memang tidak
mengetahui ketinggian derajat Yusuf. Bahkan di kemudian hari, kesebelas
saudaranla itu, aphnla dan ibunp, akan tunduk kepada Yusuf. Ada png
menyatakan bahwa png tunduk itu bukan iburya, tetapi saudara ibunya, karena
iburya telah meninggal.

Wa jaa-uu abaahum 'isyaa-ay yablatun. Qaaluu yaa abaarua inrwa
dznhabnaa rustabiqu wa taruloua yuusufa 'indn matoa'irutfa alulahudz
dzi'bu wa maa anta bhnu'minil lanaa wa lau kunrwa shaadiqiin : Pada
wabu s mj a hari damglah mercka kq ado ayaltnp dmgan mowngis -nangis.
Merclu berlata: *Walai ayvh lwni. Ifumi pergi berlomba lari dan berlomba
memanah, lami ting gallen lltsuf di tempa p erbelaltut l@ni, lafu dia dimalant
serigala dan tentulah ayah tidak membenarlan lretemngan lami, wala upun
lami omng-emng yang berur.

K5fiSJ6""S6rt"r#&,k
:Frw;tht6{;#rytr
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Pada waktu senja, kembalilah saudara-saudara Yusuf dengan berpura-pura
menangis meraung-raung, serala berkata kepada ayahrya: "Watrai alah kami,
ketika itu kami berlomba lari dan berlomba memanah. IGmi tinggalkan Yusuf,
saudara kami, menjaga barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala."

Merekamengetahui a5ahrya tentu tidak akanmembenarkan apa )ang mereka
ceritakan itu, karenanla mereka mengatakan: 'Ayah tentu tidak akan membenarkan
kami, walaupun kami berkata benar."

Wa jan-uu 'alaa qamii-shihii bi danin lu4zibin qaab ful sawwalat bkum
anfits ukum amrun fu slwb-run j amiiluw wallaahul musta' aanu' alaa maa
ta-shifuun : Merela membawa lcembali baju htrung l\tsuf yang telah
dilumui damh p alsu. Mendengar lap orut itu, Ya' hrb b erlata : * 

Sebetwrnya
rufsumu telah memudahlun lurnu melahtlan pekerjaan yang sangat keji.
Mala urusanht hanyalah sabar yang baik, dott Allahlah tempat memohon
pertolongan Aas keburukan dari apayang kamu jelaslan itu."
Sebagai bukti bahwa Yusuf telah dimakan serigala, mereka pun membawa

baju kurung Yusuf png telah dilumuri darah. Tbapi Allah mengetatrui batrwa
serigala terlepas dari tuduhan menerkam Yusuf. Ya'kub berkata: "Alangkatr baik
hatimu, wahai serigala. I(amu memakan anakku, tetapi tidak mengopk baju
kurungn1a." Beliau berkata demikian untuk menyindir kebohongan saudara-
saudara Yusuf tersebut. Pada saat itu dengan menekan perasiun, Ya'kub berkata:
"Nafsumu png jahat telah mendorong dan memudahkan kamu mengerjakan
satu pekerjaan )ang sangat munkar. Aku menghadapirya dengan sabar png baik,
pkni sabar png tidak diserai oleh rasa putus asa dan tidak mengadukan masalatr
dirinp kepada orang lain. Harya kepada Allatllatl aku memohon pertolongan
untuk memelihara aku dari kejatratan perbuatanmu."

Bagi kita umat Islam, al-Qur'anlatr png kita jadikan sebagai sumber kisatr
Yusuf beserta saudara-saudaranla. Inilah png dapat kita percalai. Adapun kabar-
kabar png bersimpang siur png banpk terdapat dalam kitab-kitab tafrir png
berasal dari kisah Israilipt dan keterangan dari Thurat, kita tidak dapat
mempercalairya.

KESIMPU LAN

Dalam empat ayat ini Allah menjelaskan apa )ang disepakati oleh saudara-
saudara Yusuf untuk menyingkirkan Yusuf, dan pelaksanaan dari kesepakatan
itu, serta alasan-alasan png dikemukakan kepada a1ahrya, Ya'kub, untuk bisa
membawa pergi Yusuf. Menanggapi perbuatan anak-anaknp png menyingkirkan
Yusuf, Ya'kub meryambutnla dengan dingin, sabar, dan memohon pertolongan
kepada Allah.
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546

(19) Dan berlalulah kafilah musafir.
Mereka mengirim seseorang untuk
mencari air buat mereka. Maka, dia
punmengulurkan timbanla ke dalam
sumur. Dia berkata: uYta, busyma,
ini seorang anak muda." Mereka
kemudian menyembunyikan dia
(Yusuf) ke dalam barang-barang
dagangannla; dan Allah Maha Me-
ngetahui apa yang mereka kerjakan.

(20) Mereka penjualnya dengan harga

)ang sengat murah, dengan beberapa
dirham dan ,mereka adalah orang-
orang yang tidak ingin menahan
Yusuf lama-lama dalam kewe-
nangannla.

";;iJ';!6irytfi({r%3ru
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TAFSIR

Wa jaa<t scyyoorutun fa analuu waaridahum fa od-l.aa dalwahuu qaola
yaa busytaa hoa4un ghuhamuw wa asamuiltu bidhaa'ataw wallaaha
'aliimum bfunaa ya'maluun : Dan berlalulnh l@filah musafir. Merela
mmgirim seseoftmg untukrnencari air buat mercla. Mala, diapun mmgulur-
lan timbuEa lG dalam sumur. Dia berlata: "Ya, busym, ini seomng annk
muda.' Merela lremudian menyembunyil(an dia (Lfusut) l<e dalam bamng-
furung dagangarutya ; dan Allnh Malw Mengeahui apa Wng mercka l<erj akan.

Setelah lhsuf dimasukkan ke dalam sebuah sumur oleh saudara-saudaranya,
maka beberapa saat kemudian datanglah kafilatr dari Madpn png sedang dalam
perjalanan menuju Mesir. Ada pqg meriwalatkan bahwa kafilah itu adalah kafilah
Arab keturunan Ismail. Saat berhenti istirahat, mereka mengirim seseorang untuk
mencari air minum. Begitu menemukan sumur, pencari air segera mengulurkan
timbarya. Melihat ada tali dijulurkan ke sumur, serta-merta Yusuf berpegangan
pada tambang timba sampai dia terbawa ke atas. Begitu mengetahui ada anak

lang terbawa oleh timbanp dari dalam sumur, pencari air terkejut dan kontan
berteriak: "Ya, busym. inilah saatnla kita bergembira. Ini seorang budak png
tampan rupanla, png sulit dicari tolok bandingannya." Rombongan kafilah
bersenang hati melihatrya. Kemudian mereka menyembunyikan anak Yusuf di
sela-sela tumpukan barang daganganrya, karena mereka kha"ratir Yusuf merupakan
budak pelarian yang tentu akan dicari oleh tuanrya.
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Wa syamultu bi tsamanim bakh-sin daruahhna ma'duudatiw wa koanuu

fiihi mfiuzrnahidiin : Mercla menirnhty dotgut lwrya yang sangat mamh,
dengan bebempa dirham dan merelu adalah orung-omng yang tidak ingin
menahan lfusuf lama-lama dalam kaverungannya.

Sesampairya di Mesir, mereka pun menjual anak png ditemukan di dalam

sumur tersebut dengan harga png sangat murah. Mereka menjual Yusuf dengan

harga png jauh dari semestinla, dengan harapan secepatnla Yusuf bisa lepas

dari tangan mereka.

Dalam SifM fakr4)in dijelaskan bahwa png menjual Yusuf kepada orang-

orang Arab Bani Ismail adalah saudara Yusuf sendiri. Saudara-saudara Yusuf
membelinla dari orang Madpn png mengeluarkan Yusuf dari sumur. Uraian
Sifrut Takwin ini diikuti oleh sebagian ahli tafsir.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Tirhan menjelaskan jalan Yus tf terlepas dari bencana,
pitu beliau dikeluarkan dari sumur oleh kafilah pedagang.png pergi ke Mesir
dan mereka menjualnya di Mesir dengan harga sangat murah.

547

(21) Berkatalah orang Mesir yang
membeli Yusuf kepada isterinya:
"Muliakanlah kedudukan budak ini,
mudah-mudahan dia memberi
manhat kepada kita atau kita angkat
sebagai anak." Demikianlah Kami
(Allah) jadikan Yusuf memperoleh
kedudukan yang tinggi di tanah Mesir
dan Kami mengajarkan sebagian
ta'bir mimpi dan Allah itu sangat
mampu mewujudkan semua kehen-
dak-Nya. Akan tetapi kebanyakan
manusia tidak mengetahuinla. "
Ketika Yuzuf telah dewasa, Kami pun
memberikan hukum dan ilmu
kepadanya. Demikianlah Kami
memberi pembalasan kepada semua

orang )ang membuat kebaikan.
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TAFSIR

wh qaulat la4zw tarunhu nim mish-m lim m<tittii akrimii mats-waohu:
Bertanlah omng Mesir yang membeli \Its$ kqada isterinya:'Muliala nlah
lrefudtlun budak ini."

Orang Mesir png membeli Yusuf berkata kepada isterinp: 'Muliakanlah

kedudukan budak ini, jangan dipandang sebagai budak biasa, tetapi perlakukan

dia seperti seorang anggota keluarga."

Al-Qur'an tidak menyebutkan nama orang )ang membeli Yusuf, tidak pula

menyebut kedudukanrya sebagaimana tidak menyebut nama isterinla, karena

nama itu tidak penting dalam mengambil pelajaran dari kisah ini. Akan tetapi

para perempuan menggelarinp al-Aziz, pitu gelar png diberikan kepada Yusuf

sesudah beliau memimpin kerajaan Mesir. Menurut lahiriahnya, al-Aziz
merupakan gelar perdana menteri.

Dalam Sifnfi Tatyin dijelaskan batrwa al-Aziz adalah kepala pengawal raja

)ang juga menjadi kepala penjara. Oleh karena iW al-Aziz mendapat firasat baik,

setelah melihat vajah Yusuf. Maka dia pun menyuruh isterinla memperlakukan

Yusuf secara baik selaku anggota keluargarya.

Diriwayatkan Aari'emuUah ibn Mas'ud, katarya: 'Orang png paling tepat

firasatnla adalah tiga orang. Pertana, al-Aziz Mesir pada waktu dia menyuruh

isterinya memuliakan Yusuf. I(edta, perempuan png berkata kepada alahqa:
'Wahai ayah, pakailah dia untuk menjadi orang upahan' dan ketiga. Abu Bakar

sewaktu menunjuk Umar ibn Ktraththab untuk menjadi penggantinla."

'Asaa ay yanfa'anaa au twttaklti4znhuu walodan = "Mudah-mudahan

dia membert monfaat kqada kita atau kita anglat sebagai anak-"

Mudatr-mudahan budak ini memberi manfaat kepada kita dalam segala urusan

khusus kita ataupun dalam urusan negara. Sebab, ryata padanp tanda-tanda

kecerdikan dan kecerdasan ataupun kita mengangkat dia sebagai anak, lalu

menjadilah dia penawar mata kita dan menjadi atrli waris harta kita.

Alat ini memberi pengertian bahwa al-Aziz itu seorang yang mandul dan

bahwa dia adalatr seorang yang tepat firasatrya.

Wf, ka dztatikt makknnnm li yunsufa fil ardhi : Demikianlah IQmi
(Altah) jadikan !tusuf memperuleh kehililkan yang t@gi di taruh Mesir.

Derrgan pengaturan png telah l&mi lakukan itu, Kami jadikan bagi Yusuf

kedudukan )ang tinggi di tanah Mesir, png dimulai dari timbulnla belas kasihan

dan pengharg aar. al- Aziz kepadarya.
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wa li nu,allhnaltuu min ta'wiilil ahaadiilsi : Dan lfumi mengajarkan

sebagiailta'bir milnPi.

supala Kami mengajarkan sebagian ta'bir mimpi:ang membawanla kepada

*:r- piri memberikin kedudukan di mata raja sehingga dapatlah dia berkata

kepada raja itu:

"ladilanlah aht sebagai orang y4n8 mengendalilan perbendahaman

(lreuanSan)negara,sesungguhryaahladalahseorangyangsangat
memeliham dan sangat mengetahui."

Yang dijawab oleh raja bahwa Yusuf pada saat itu mempunlai kedudukan

png kuat dan kePercaPan raja.3

Wallaahu ghaalibun 'aba amrihii wa lukintw ak-tsarun naasi ba
ya,lamuun-- oDatt Allah itu sangat marnpumavuiudkut semwkehendak-

-\,{ya. 
Atan tetapi kebanyalan manusia tidak mengetahuinya."

AUah >ang dapat mengajarkan semua apa )ang dikehendaki-Np, tidak ada

y6ng dapai rnlog"irffrr-Nya. Semua apa )ang telatr terjadi-atas diri Yrsuf,

i""ili Oh Oicampattan (rlimasukkan) ke dalam sumur' diperbudakkan, dijual

dan mendapat pengtrargaan dari tuannla, dan lain-lain, adalah langkah-langkatt

untuk menyiapkanYusrif mencapai kedudukan y6ng tinggi pada masa mendatang'

Namun tebanlakan manusia tida]r mengetatrui hal inr, tarena mereka hanla melihat

feryataa, y*g trt itirt saja. Saudara-saudara Yusuf berpendapat batrwa apabila

Vusuf Oiiautrf* O"ri ayatrrya, tentu alahnla akan mengalihkan kecinUanrya harya

kepada mereka.

wa lammaa balagtu asyuddatruu oatailuahu hr*maw wa filman : Ketil1,

fusuf tetah danaia, Karni pun membeilan'huhm dan ilmu kqadorya.

sesudatr Yusuf sampai usia devasa, Kami (Allatl) memberikan kekuatan

pikiran yang diperlukan untuk meryrelesaikan segala macam kemusykilan dan

,.11u. perlstiwi y6ng terjadi, sebagaimana Kami memberikan kepadarya ilmu

tndmi lang perlu untuk menjalankan semua tugas dan kewajiban.

Para doker menetapkan batrwa umur seseorang sampai batas devmsa adalatt

25 tatrun. hra ahli sosiologi men€fapkan batrua persiapan manusia lahir berangSur-

angsur hingga apabila telatr sampai usia 35 tatrun berhentilah perkembangannla'

nia Oiriqa tidak ada lagi sesuatu perkembangan baru, selain dari apa png

tetatr tatrir'sejak dia rto."p"i umur )ang dapat memb{+r, antara fng baik

dan yang buruk, sehingga iampai umur 35 talun. Oleh karcnaqa, Ibn Abbas

,"og"t^l*: "Umur mencapai puncak kedewasaan addaS 33 ta5un."

t Baca S.12: Ylotf, 54.
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Wa kn itztalikn nqizit rlluhsiniirr" : Dqnikiotlolt Kottti numberi pembalasan

kqada setntn ofitttg yang membwt kefuikfit

Sebagai pembalasan png besar )ang telah Kamiberikan kepada Yusuf, IGmi

memberifan'pembalasan kepada orang-orang png bersifut ihsan png tidak

mengotori ji"i"t" dengan amalan-amalan )ang buruk, khususnla para nabi dan

para rasul.

KESIMPULAN

Dua a5at ini adalatr permulaan kisatr Yusuf di rumatr al-Azi zyangmembelirya'

Di dalam alat ini pula, Allatr menjelaskan bahwa kelak Yusuf akan diberi

kedudukan lang tifigi di tanatr Mesir, diajarkan ilmu tabir mimpi dan diberi

kekuatan berpikir serA ilmu. Di samping itu, Yusuf dimasukkan sebagai golongan

para muhsinin.'

548

(23) Daniste liral'Azrz, FngYusuf tinggal

di rumahnYa, mcrayu Yusuf untuk
memuaskan nafsu dan dia Pun
mengunci semua Pintu nrmahnP,
seraya berkata: 'Segeralah kamu
mendatangiku." Mendengar bujuk
rayunya, Yusuf menjawab: %.ku

berlindung kePada Allah; sesung-

guhnya suamimu telah memPer-
lafukan alu dengan sebaik-baikqa
di rumah ini, sesungguhqa semua

orang yang zalim tidak akan
memperoleh kemenangan. "

(24) Suryuh perempuan iu 4kan menla-
lid Ytsrf dan afirsuf pun teap meirolak

kcinginan Perempuan tersebut,
sckiranla \tsuf tidak melihat suatu

kcterangan dari Tbhaorya; de'miki-

anlah IGmi memalingkan dari
padanya hiahatan dan pertuaan kcii;
icsunggutnta \rlrsuf adalah tcrmasuk

hamba-hamba IQmi Png rcrPilih.l
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(25) Mereka berkejar-kejaran ke pintu,
dan perempuan inr pun menarik baju
kurung Yusuf dari belakang dan
keduaqa menjumpai suami Perem-
puan itu bcrada di muka pintu. Begltu
melihat suaminla, perempuan itu
berkata: 'Pembalasan apakah Png
diberikan kePada orang lang ingin

berbuat jahat terhadap isterimu,
selain memenjarakannya atau
menimpakan aztb yang pedih."

TAFSIR

Wa mawadu-hul latii huwa fii baitihaa 'an rufsihii : Dan isteri al-Aziz,
yang lltsuf t@gal di rumafutya, metayu lltsuf untukmemuaslan rufsunya.

Wa glullaqatil ab-woaba : Dan diapun mengunci semuapintu rumahrrya.

Untuk itu dia lebih dahulu telah mengunci pintu kamarnla, bahkan dia

mengunci pintu serambi dan pintu luar agar orang lain tidak masuk ke dalam

rumah dan tidak dapat dilihat oleh orang lain.

Wa qadat hnita lolu : Seraya berlata: 'segemlah lwmu mendalangiht."

Berkatalah perempuan itu: "Marilah kepadaku.' Ucapan ini adalah bujuk
rayu )ang sangat halus untuk mengajak Yusuf memenuhi hawa nafsunla.

Qgab ma'aa4rallaalti : Mendengar buiukruyunya, lltsuf meniawab: 'Aht
berlindmg kqada Allah.

Aku berlindung kepada Allatr dari hawa nafsumu, kata Yusuf menanggapi

rayuan isteri al-Aziz. Sebab, Dialah png dapat melindungi aku dari menjadi

orang png jahil.

Innahuu rubbii ahsana ,nats-waaya : Sesungguhnya suamimu telah
memperlahtlan aht dengan sebaik-bailotya di rumah ini.

Ketatruilah, sesungguhnp suamimu adalatr orang )ang telah memelihara

aku, bahkari dia pemilik diriku, dia telah memperlakukan aku dengan perlakuan

yang sangat baik dan dia telah mempercalai diriku terhadap rumah tangganya.

Maka bagaimana aku berlaku khianat kepadanla.

Inrwhuu lu yufJihrah zhaalimuun : Seswtgguhnya simua omng yang

alim tidak akan memperoleh lremerungan.

6Wu:4fi;qqtwti
',9{f6cJtf}Ult(tr6:4

46;;r;4_"6fgiiatItg
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IGtatruilah, sesungguhnya Allatt tidak akan memberi kemenangan kepada
orang )ang zalim, )ang menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain dengan
berkhianat.

Wa la qad lummu bihii : Sungguh percmpuott iru akan menyakiti !tusuf.

Isteri al-Aziz itu telah membulatkan tekadnla untuk menpkiti Yusuf, karena
Yusuf terus-menerus menampik rayuannla. Padahal dia merasa sebagai n)onla
tuan rumah, sedangkan Yusuf adalah budaknp. Namun dengan ajakannp itu
berarti dia telah menghinakan dirinp. IGmauannya itu timbul setelah habis dap
upalanla merayu Yusuf )ang terus-menerus menolak keinginannp.

Wa lumma bilua : Dan \fusuf pun tetq mqolnk keinginot pemnpuan itu.

Yusuf pun menguatlan hatinp untuk menolak keinginan isteri al-Aziz.

Laulaa ar raqo burhauw rubbihii : Sekimnya Lfusuf tidak melilwt swru
lret emngan dari Iblnnnya.
rfusuf tidak melakukan kekerasan untuk menggagalkan hawa nafsu perempuan

tersebut, seandairya dalam dadanfa tidak terdapat peras,um png halus png
diilhamkan oleh Allah, pitu mencoba lari keluar.

Para ulama mempuryai beberapa pendapat dalam menafsirkan alat ini. Ada
png berpendapat bahwa pada saat itu setelah Yusuf terus-menerus mendapat
rayuan dan bujukan timbullah keingin Yusuf untuk memenuhi kehendakperempuan
itu. Tetapi segera datang bisikan dari Allatr png menyebabkan dia membatalkan
niatnya meneruskan kehendakrya itu.

Ada pula png berpendapat bahwa dalam hati Yusuf tidak pernah timbul
keinginan untuk memenuhi kemauan isteri al-Aziz, karena terlebih datrulu telah
melihat keterangan T[hannya. Ada juga png meryatakan bahwa bukanlah suatu
keajaiban jika timbul sekadar keinginan dari seseorang yang masih muda belia,
asal tidak jadi berbuat.

Ringkasrya, semua sependapat batrwa Yusuf tidak membuat kejahatan )ang
dikehendaki oleh isteri al-Aziz. Hanla saja ada png berkata: 'Bukan saja yusuf
tidak mau berbuat demikian, bahkan mengingini juga tidek, ,karena dia telah
lebih dahulu melihat petunjuk Tirhan." Ada keinginan dari Yusuf untuk berbuat
selingkuh, tetapi segera datang keterangan dari Ttrhan png menghalanginf unnrk
berbuat itu.

I(ami @enulis) mengutamakan tafsir png telatr kami kemukakan, )aitu:
isteri al-Aziz berkeinginan untuk meryakiti lhsuf karena terus-menerus rayuannla
ditampik. sebalikrya, menerima perlakuan seperti itu, yusuf ingin langsung

' membalasnla dengan kekerasan. THapi hal itu tidak jadi dilakukan, karena timbul
pikiran untuk lari.
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Ka dzruliktli rwsh-ifa 'anhus suulwalfuh-syaat : Demikianlah Kami

menalingkan daripadn lreialntan dan perhntan kcii'

Demikianlah kami (Allah) memperlakukan Yusuf, karena Kami

menyiapkannp untuk memikul beban risalatr di masa png akan datang dan

untuk memalingkannla dari kejatratan dan kekejian

Firman Allatr: UnUk Kami memalingkawtya dari l@iahotan don wtuk Knrni

memalinglamya dari kekeiian, berlaitun maluanya dari perlutaan mtuk Kani

memaltnglawa dari l<eialntan dan l<el<eiian'

Pernlataan "Untuk Kami memalingkannla dari kejatratan dan kekejian"

memberi pengertian batrwa pikiran Yusuf tidak pernatr ternrju untuk melakukan

k"jrtyT-qke\ejian, dia haqalah digoda untuk berbuat jahat.r

Inruhuu min 'ibaaditwl nukhla'shiin : Sisungguhnya llnuf adatah

" termasuk lwmba-tumba Kami yang terpilih'-

yusuf adalah jamaah orang-orang png telah dipilih oleh Allah untuk menaati-

Nya dan dibersihkan dari semua kecemasan'5

Wastabaqal baaba : Mercla berlceiar-keiamn kc pintu'

Mereka berkejar-kejaran dengan saling mendahului menuju pintu. Yusuf

menuju pintu untuk tari Oari isteii a-Rziz, sedangkan isteri al-Aziz menuju

pintu untuk mengejar dan menghalang-halangi Yusuf'

Wa qaddat qamii-stwhuu min duburin : DanperemPuan irupun merarik

baiu htrung lltsuf dari belalang.

Untuk menghambat Yusuf lari, isteri al-Azlz menarik baju lhsuf dari

belakang. Baju Yusuf Pun robek.

wa alfayaa sayyidatut tadal bafii : Dail trednnya meniumpai suomi

penempwm in bemda di mula Pinru.

Para perempuan di Mesir memanggil suamirya dengan kata" sayyid"' TUhan

dalam trai ini tidak menggunakan kata "tuan", karena perbudakan hakikatrya

tidak menurut jalan 1ang benar.

Qsallr matiazna-u m.an aruodt bi ahlika sutrun illaa ay yusiaru oy 'o'
Tztabun aliim : BegiU melihat suatninya, perempuan itu berluta:

' Pembalcs an q akah yang dibeilan tW qfu. orury yotg ingin berbuat i fu!
t ertndap isterinw, s etain mmtmi arulant Aan meninp akan aznb yutrg pedih''

' Baca al-Bnkbari 49:6 no. 1242; Muslim t rc' 2'Ol'2V2'

,:
>
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Begitu perbuatannya diketahui oleh sang suami, isteri al-Aziz ingin
melepaskan diri dari tuduhan berbuat serong (selingtuh) dengan suatu tipu dap
png ticik. Maka dia pun berkata kepada suamiqa dengan tujuan melemparkan

kesalatran kepada Yusuf. 'Tidak ada pembalasan )ang harus diberikan kepada

orang yang bermaksud berbuat jahat terhadap keluargamu yang tidak
meryrenangkan kamu, selain dipenjarakan atau didera."

Isteri al-Azizberkata demikian di depan Yusuf untuk memberi pengertian

batrwa dia sanggUp memuliakan dan sekaligus sanggup menghinakan Yusuf. Yang

dimaksud dengan memenjarakan di sini adalatr memenjarakan satu dua hari,

bukan memenlaratan terus-menerus. Seandainla png dimaksud memenjarakan

adalatr terus-menerus, tentulah diaberkata: "Selain dijadikan Yusuf orang-orang

png &penjarakan."

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Thhan menjelaskan bujuk rayu isteri al-Aziz untuk

menundukkan Yusuf ke bawatr kemauannla, lalu dia menyiapkan segala sesuatu

untuk pelatsanaan niat jatratnla inr. Tetapi Allatr juga menjelaskan, bagaimana

Yusuf menampik kehendak isteri al-Aziz itu, dengan lari ke luar dan kemudian

di depan pintu mereka bersama-sama menjumpai al-Aziz. Mengetahui
perbuatannla dipergoki suaminla, isteri al-Aziz berpura-pura marah dengan

menuduh Yusuf akan berbuat jahat kepada dirirya.

549

(26) \irsuf berkata: "Dialah png merayu
aku." Bersaksilah salah seorang
keluarga isrcri Ll-Aziz, katan5ra: sJika

baju kurung \rhsufrobek dari bagian

depan, maka isteri al-Azizlah prrg
benar, sedang Yusuf adalah orang

lang berdusta."

'Jika baju kurungnya robek dari
bolatang, inaka isteri al -t zlrilab'yang
berdlsta dan \tsuf adalah orang Png
bcnar."

Ketika tuannla melihat baju kurung
ftsuf kolak dari behfang, dia Pun
berkata: "Ini semua adalah tipu dala,
uabai para permpuan, sesungguhnya

tipu dayamu adalah besar."

:;t+6|6:rr;;*rq'{oS,cXG
6'#,#'u'"f '^:-rr6fiW

@'w;Ft'6

'fi :{.rUii37ll'^#-:rf rE
@&r.l$li

'{,$";$t|j."';f t'^lri:,u:t'
er€;{t*tL

(27)

(28)
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(2e) .wahai *tusuf. Berpalingrah kamu +gf#l.o#vflw$&.
dari ini. Wahai isteri al-Aziz,
mohonlah ampunan atas dosamu, 6ry'}.ipl'Crf
sesungguhnya kamu adalah orang
png melakukan kcsalahan. "

TAFSIR

Qgala hiya ruawadatnii 'an rufsii : llnuf berka.ta: 'Dialahyang meftryu

saya.."

Untuk menlatakan apa )ang sebenarnla terjadi, Yusuf pun berkata kepada

al-Aziz: "Dialah png telatr merayu sala dan telatr mengatur segala langkah dan

muslihat. Tetapi aku tetap menolak dan menampik ajakanrya, sera)a aku lari
untuk melepaskan diri. "

Wa syahida syaahidum min ahlilna in kaaru qamii-shnhuu qudda min

rybutinla shadaqat wa huwa mirnl katflzibiin. Wa inkruru qamii-shnluat
qudda min duburinfa lw4zabat wa huwa minash sh,aodiqiin : Benaksilah
salah seomng keluarga istert aLkiz, latanya: 'lila baiu htrung \\tsuf
robek dari dqan, mala istei al-Azizlah yang berwn s edanglant lltsuf adalalt
omng yang berdtsta. Jilu baiu furungnya robek dart bebla ng, mala isteri

al-Azizhh yang berdtsta, dant !fusuf adalnh omng yang berur.'

Oleh karena mereka berdua saling menuduh dan saling mengaku dirinp
png benar, makabangunlatr salatr seorang dari keluarga isteri al-Azizmemberikan
kesaksiannp berdasarkan buktibukti png dapat diperoleh. IQta dia, kami
mendengar suara ribut dan kami melihatbaju robek, tetapi kami tidak mengetahui

siapa png mengejar dan siapa png dikejar. Maka jika baju kolak di bagian

muka, nptalatr isteri al-Azizymtgbenar dan Yusuf lang berdusta. Sebab, dengan

itu berarti Yusuf )ang menerkam dan isteri al-Aziz yang menolak. Jika baju

kopk di bagian belakang, maka isteri al-Aziz png berdusta dan Yusuf png
benar. Sebab, baju robek di bagian belakang berarti Yusuf png dikejar oleh

isteri al-Aziz.

Fa lammaa ruta qamii-slwhuu qudda min duburin qaala inruhuu min
tuidikunru inru lwidalaatrw'ozliim : I{etila tuawa melilwt baju htrung
l\tsuf koyak dai belalang;.dia pun berlata: 'Ini semua adnlah tipu daya'

watwi pam perempwm, sesungguhnya ttpu dayamu adnlah besar.'

IGtika sang suami melihat kepada baju Yusuf dan mendapati png robek

adalatr bagian belakang, )akintatl batrwa llsuf png benar dalam pengakuannla

dan isterinla png berdusta. N-Aziz berkata: 'Melemparkan kesalahan kepada

orang lain adatah untuk melepaskan diri dui tanggung jawab. Memang perempuul

melakukan tipu dala adalatr hal yang sukar dihindari."

I
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llnnsufu a'ridh 'an ltudzru wastqh-firii li dztmbihi iwt&i kwti mirul
tchaa+hi.iin : 'Walni Yusuf. Berpalinglah kamu dari ini. Walni isteri ah
Aziz, mohonlah ampu,tun atas dasatnu, sesunggultnya kanu adalah oftmg

yong melahtkan kcsalalnn.'

Kata al-Aziz selaqiutnla: 'Wahai Yusuf, berpalinglah kamu dari perbuatan

ini dan lupakanlatr. Janganlatr kau ceritakan kejadian ini kepada siapa pun supala

tidak diketatrui oleh umum. Dan engkau isteriku, bertobatlah kepada T\rhanmu

dan mohonlatr ampun untuk dosamu, sesungguhrya kamu adalah dari golongan

orang )ang berbuat dosa."

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini TUhan menjelaskan tentang Yusuf png membersihkan

diri dari tuduhan berselingkuh @erbuat serong) dan tentang hukum (kesaksian)

png diberikan oleh salah seorang isteri al-Aziz setelatr terjadi perundingan di

antara al-Aziz dengan keluarga si isteri.

550

(30) Borkatalah segolongan perempuan di
dalam kota: "Isteri al-Aziz mem-
bujuk rayu pemudaqa, sungguh telah

dibelah kulit jannmgnla oleh cintaqa
kepada Yusuf. " Sungguh Kami
melihat isteri al-Aziz terbenam
dalam kesesatan )ang nlata.

Ketika isteri al-Aziz mendengar
omongan mereka, dia Pun meng-

undang para perempuan itu dan
disediakanlah mereka tempat duduk
dan masing-masing tamu yang
diundang itu diberi pisau (untuk
memotong daging png dihidangkan).
Dia pun berkata kepada Yusuf:
'Perlihatkanlah dirimu kepada
perompuan-perempuan ini." Maka
ketika perempuan-perempuan itu
melihat *rtsuf, mereka sangat kagum
meryakihn btampananrya, bablan
sampai mereka memotong tangan
mercka, serta berkata: 'Maha Suci

":Vdt!*r\*#t{;ta36S{r;:SgYVra*.f,i.:di-i'W@*+)xi

",a:r#&r674wJ:"#fi {AWl

iA46e{/:bi+V:5.3u
3ww;&'t6**'er*

d;5!$*trr;b.(i;vb

(31)
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(32)

AUah, ini bukan manusia. Dia adalah
malaikat lang mulia."

Berkatalah isteri al-Aziz:'Itulah
pemuda yang kamu mencela aku
karena (merayu) dia, dan aku telah

merayunla, tetapi dia mempertahan-
kan kesucian dirirya. Sungguh jika
dia tidak menyampaikan (mengung-

kapkan) apa png aku ingini, pastilah

dia akan dipenjara dan pastilah dia
menjadi orang )ang hina."

Yusuf berkata: "T\rhanku, Penjara
lebih aku suhi daripada (melakukan)

apa )ang mereka mengajakku. Jika
Engkau tidak mcmalingkan atu dari
tipu dayan5a, tentulah aku condong
kepada mereka dan jadilah aku
termasuk golongan orang )ang jahil."

(34) Maka Allah pun memperkenankan
pennohonan \fusuf, lalu memaling-
kan dia dari tipu daya mereka.
Sesungguhnp Allah itu adalah Yang

Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.

(35) Kcmudian nyatalah bagi mereka
sesudah melihat beberapa tanda, atan
tetapi tetap memenjarakan Yusuf
untuk suttu masa )ang tertentu.

"g,ig^i;€ptilXe?$
@Alt86{t

't:*{qt\rttql:€;lt.'-&
6wE

(33)

TAFSIR

Wa qoata niswatun fil madiituti : Berlatalah segolongan peremprnn di
dalam lcota.

Setelatr berita isteri al-Aziz mencintai pemudanla tersebar luas di dalam

kota dan menjadi pembicaraan para pemuka, maka berkumpullah segolongan

perempuan lang bermufakat untuk mencari jalan supala dapat melihat Yusuf.

Al-Qur'an tidak menjelaskan berapa jumlatr perempuan itu, demikian pula

sifat-sifat mereka, al-Qur'an tidak menyebutkannla. Menurut lattiriah aJAt, mereka

adalah sekelompok kecil dari isteri-isteripembesar (pejabaD kerajaan. Mengingat,

di kalangan perempuan kelas menengatr, apalagi kelas bawatr, tentulah tidak
timbul pikiran untuk menyanggah perbuatan isteri al-Aziz, perdana menteri

kerajaan. Tbntulatr mereka tidak tertarik untuk merebut pujaan isteri al-Aziz
png gagah tampan itu.

@';*W';ft'CY*$ld*li;
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Immfiul'azilzi trouw iih, fi totttot' an tulsihii : " Neri al-Azk membUj t*
twupemudonya.'

Mereka berkata: 'Apakatr isteri al-Aziz merayu pemudanra. Ini adalah suatu

h"l )ang aneh. Dia isteri perdana menteri. Pafttkah dia merayu serrang budakrya?

patutfatr dia mengejai-ngejar Yusuf? Mengapakah dia belum surut dari

keinginannp, p.Ort ri beritanla sudatr tersebar luas ke segenap pelosok kota?"

M sya-stufuhaa hubban : "sungSult tetah dibelah fulit ianrungtya oleh

cintanya lcq ada l\nuf .'
Thmpilan Yusuf benar-benar telatr menguasai hati ister! al;Aziz, karena panah

asmara telah menembus sampai jantungrya. Isteri al-Aziztidaklagi peduli dengan

keaiban-keaiban yang tojtdi karena cintanla kepada Yusuf, dia sudah menjadi

gila lapkrya:

Iwtm b rurudna fii dlnlaalim mubiin : Sungguh ltumi melihat isteri

ahAziz t erberwm dalam kes es atan yang nyata'

Kami benar-benar mepkini batrwa isteri al-Aziztelah terbenam dalam kancah

kesesatan )ang sangat tidak berpadanan dengan kedudukannla dan keadaannp'

Mereka berka-ta demikian bukan untuk mengingkari sesuatu kemunkaran serta

bukan pula karena benci kepada kehinaan dan kerendahan, tetapi mereka

.rry.Ot n seperti itu hanla sebagai suatu cara untuk mendorong isteri al-Aziz

,gri..ngundang mereka fe rumatrrya supala mereka dapat menlaksikan sendiri

sebab-sebab yang mendorong isteri al-Aziz mencintai Yusuf.

Fa lammaa sami'at bi mak-rihinrta : Ketil@ isteri al-Aziz mendengar

omongan merela.

Sewaknr isteri al-Aziz mendengar omongan perempuan-perempuan di kotarya

yang sebenarnya hanya untuk. menimbulkan kemarahan, dia pun ingin

memperlihatkan ketampanan Yusuf kepada mereka'

Anabt ilaihittru wo o'todot lolutwu mufrakagw wa aatot lctih waahidaim

milthunrw sikkiinan : Dia pun mengwtdang para perempwtn itu dan

dis ediakanhh merela teny at fudttk dan nusing-masing tamu yang diundang

iru diberi pisau (untuk memotong dasing yang dihidanglan)'

Isteri al-Aziz pun memanggil para perempuan tersebut untuk menghadiri

perjamuan makan. bia menyediakan tempat duduk berupa kursi-kursi indah 1ang

ielatr dihias di ruang makan. Sesudah mereka duduk berhadap-hadapan muka di

meja makan, isteri i-Nirirgumenyediakan masing-masing sebilatr pisau untuk

memotong makan dan daging hidangan.

".t'
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Wa qoalatiklt-ruf 'ahihiww : Dia pw, berkata lcqada Yusttf: 'Perlilnt-
kanlah dirimu kq ada p ercmp wn-p erumpuan ini. "

Sesaktu isteri-isteri pembesar itu makan dan masing-masing dari mereka

memegang pisau png tajam, isteri a\-Aziz memanggil nrsuf keluar menemui

para umunla. 'Wahai ltsuf, keluarlatr kannr menampakkan diri kepada mereka."

Menurut lahiriah, Yusuf berada dalam suatu kamar png bersebelahan dengan

ruang makan. Yusuf diperintatrkan unfik ikut duduk di ruang makan.

Fa lammaa m+irwhuu akbamahuu wa qathtlu'rw aidiyalruww : Maka

l@tile perempuan-perempuan itu melihat fttsuf, merekn sangat lagum
menyalcsilun ketmtpanannya, bahlan satnpai merela memotong tangan

mercka.

Untuk memenuhi perintatr isteri al-Aziz, Yusuf keluar menampakkan diri.
Melihat kedatangan Yusuf, para perempuan itu bengong dan mereka
'memandangnya dengan penuh kekaguman. Mereka merasa tercengang dan

terpukau melihat ketampanan Yusuf, sampai tidak terasa pisau png dipegangnya

mengiris tangannla sebagai ganti daging png dihadapinla. Mereka sama sekali

tidak merasakan sakit atas luka teriris pisau png dialamirya, karena pandangan

mata dan seluruh perhatianrya terpikat oleh keelokan Yusuf.

Wa quhw tua-sya lillnahi maa hoa4zta ba'syarun in lua4zna illaa
malakun knriim : Serta berlata: *Malta 

Suci Allah, ini bulun manusia.

Dia adalah malailatyang mulia."

Sangat kagum menlaksikan ketampanan Yusuf, mereka pun berkomentar:
'Maha Suci Allatr, belum pernatr aku melihat lelaki setampan dia. Dia bukanlah

manusia biasa, dia pasti malaikat )ang menyerupakan diri dalam bentuk manusia

Fng sangat tampan."

Qwlot la dztalikunrul la4zii lumtunrunii frihi = Berlanlah isteri al-
Aziz: "Itulah pemuda yang larnu mencela aht lareru (meruyu) dia."

Setelah Yusuf menampaktan diri di depan para tamurya, isteri al-Aziz berkata:

"Itulatr pemuda png menyebabkan kamu mencerca aku. IGtampananqa telah

menembus jantung hatiku. I(amu pun tercengang metihatnla, sampai kamu tidak
merasakan tanganmu telah terpotong karena sangat terpana menlaksikan
keelokanrya. Dia bukanlatr seorang budak, bukan pula pelalan. Dia adalah malaikat

dalam bentuk manusia. Apakatr kamu masih akan mencela aku, jika aku

merayunla, sedang dia terus-menerus menampiknla. IGlau kamu png hanla

melihat sekejap sudatr sangat tertarik, bagaimana aku png siang malam bergaul

dengannya.
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wa la qad ,wwffittltuu ,an rufiihii fas ta'slumt : nDant aht telalt

mefiryruttya, tetqi dia ma npertalwtlant kcsucian diittry''

SunggUh aku telatr membujuk dan menggodanla, tutur isteri al-Aziz terus

terang. fetapi ltsuf terus menolaknfa. Dia tetap mempertatrankan kesucian

dirinla, )ang telah divarisi dari orang-orang tuanla.

wala lttamy{at nua aamwulnubywiarurnawa layakuwun minash

slua-ghiriii : 'Sunggul iila dia tidak menyanpaikan (mengungkrylan)

opo yi"s ahr ingini, pastinn dia akan diputiam dan pastilah dia meniadi

omng yang hiru."

Demi Allatr, jika dia tidak mau memenuhi apa )ang aku inginkan atau jika

dia tetap menampil keinginantu seperti )ang telatl lalu, pastilatr dia akan dipenjara

dan pastilatr dia menjadi orang )ang hina. Sebab, suamiku tidak akan menolak

permintaantu dan tidak akan melawan kehendakku:

Sgata mbbis siinu atwbbu ltoyya mimmaa yad'uurunyi ilaihi : tltsuf

berkan: "|7thanht, pmiam tebih afu sukai daripada (melafulan) apayanS

mercla mengaiakht."

Berkaalatr thsuf: "Whhai TUhanku, masuk penjara png membuat aku bergaul

dengan orang-orang jatrat sehingga hidup menjadi sangat menderita lebih aku

s,rtai daripada harus memenuhi hana nafsu perempuan-perempuan itu dan tinggal

di istana.

Firman Allatr ini memberi pengeftian batrwa isteri para pejabat png diundang

isteri a\-Aziz menganjurkan kepada Yusuf untuk memenuhi kehendak tuannla,

dan menakut-nakuti lhsuf dengan ancirman penjara jika tetap menolaknfa'

Wa illot tashdf 'annii kaidahunru ashiu ilaihinru = "lika hglwu tidak

marulinglant afu dai trpu dayanya, tentuhhaht condong lcqadamerel(a."

Jika Engkau tidak menjauhkan aku dari tipu dala mereka, kata Yusuf lagi,

dan Engkau:tidak menetapkan aku dalam kesucian, tentulatl lambat laun aku

akan mlmenuhi kehendak mereka dan terjerumus ke dalam jurang tipu dala

mereka.

Wa akum mirul imhiliin : "Dan iadilah aht tennasuk golongan onmg

yang iahil."

Fas tqianba lahuu mbbuttuu{a slwrufa 'anhu kaidahwru : Maka Allah

pm memperlrerunlan permohotun lfusuf, lalu menwlingkan dia dari tipu

dayamerckn.
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Maka Allah pun memperkerumkan pennohonan Yusuf, dengan menggagalkan

bujukan isteri para pejabat tersebut dan sebaliknp, memelihara Yusuf dari

kejahilan mereka.

Intwhuu huwas samii'ti 'aliim : SesungguW Allnh itu Wry Malw
Mendengar lagi Malw Mengenhui.

Sesungguhnya Allah itu Matra Mendengar doa orang lang merendatrkan diri
kepada-Np danmenuluskanhatirya. Selain itu juga Maln MengeAttui kebenaran

iman seseorang dan kesempurnaan keikhlasannla.

Tb umma badot bhum mim ba' di mat m<w ul oay aati h y asi ununruhuu
hofrat hiin : Kemudian nyatalah bagi mercka sesudnh melilW beberupa

tanda, alwt tAry i tutap mqnqti amlan llsuf untuk suatu trusa Wg terteffu.

Oletr karena berita tentang isteri al-Aziz telah tersebar luas dalam maslarakat

kota, terpaks alah al-Azizbertindak meryalatri hukum dengan memenjarakan lhsuf
supala umum menlangka batrwa Yusuflatr pUg bersalatr, sedangkan isterirya

adalah seorang png mulia. Tbtapi kemudian muncullatr pikiran baru pada mereka

setelah nlata tanda-tanda yang menunjuk kepada kebenaran Yusuf dan kedustaan

isteri al-Aziz.

KESIMPULAN

Dalam apt-ayat ini Tbhan menjelaskan batrwa berita tentang isteri al-Aziz
png mencintai budaknla tersebar luas di kalangan isteri para pejabat kerajaan,

maka berkumpullatr para isteri itu untuk mencari jalan agar dirinp dapat

memandang uajah Yusuf )ang sangat elok, yang sangat memikat isteri tuanrya.

Tetapi untuk menutupi keaiban keluarga al-Aziz,lhsuf dimasukkan penjara.

551

(36) Masuklah ke dalam penjara benama
Yusuf dua orang budak raja Mesir.
Salah seorang di antaranp berkata:
'Sesungguhnla alu melihat dalam
mimpi bahwa aku memeras 4nggur
menjadi arak.' Seorang yang lain I

berkata pula: "Sesungguhnya aku
melihat dalam mimpi bahwa aku
membawa roti di atas kepala dan
burung memakannya." Jelaskanlah

\ff 'XJ6'r!::{o4t!t!iTit
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takrnilnya kepada kami, sesungguh-

nla kami 6eli[xt bahwa kamu adalah

omng Yang Pandai menakwilkan
6impi.

(37) Yusuf berkao: 'Tidak akan datang

makamn rang diberikan kePadamu,

melainkan atu kabarkan kePadamu

tentang takwilnYa sebelum kamu

memakan makanan Yang datang

kcPadamu. Itulah sebagian Yang

diaiarkan kePadatu oleh Tirhanku;

sesunggunnYa aku telah mening-
galkan agama kaum Yang tidak
feriman kePada Allah dan mereka

mengingkari negeri akhirat' "

(38) i{tu mengikuti agama orang-orang

maku, Ibrahim, lshak, dan Ya'kub'

Tiadalah seharusnla kami memPer-

sckutukan sesuatu dengan Allah'
Itulah keutamaan Allah atas tami dan

atas semua manusia; tetaPi ke-

banlakan manusia' tidak bersyukur' "

TAFSIR

lUa da*htta mt' aluts sli ru tatayuni : Mosukihh lre dalnm p mi am befi aIM

ltusuf dn oruilg budakmia Mesir'

Bersama Yusuf dimasukkan pula dua budak raja Mesir ke dalam penjara'

Dua budak kerajaan aOafan seorang di antara pei{aga makanan dan satunya penjaga

minuman. IGduarya dituduh berkhianat hendak meracuni tuannla'

sesudatr nrsuf mendekam di datam penjara, datanglatl kj'r'adanr beberapa

penghunipenjara,r""nq"f-aparyngOisaOte4afanolehYusuf'MakaYusuf"p"ri..qir*6 uisa menarwlun mimpi. salah serrang dari budak )ang baru

It". ,it penjara itu berkata kepada temanrya: 'Mari kita mencoba pengetattuan

Yusuf."

Sg4l4ahodtthwulinniiaruaniia,shbaklwmrun=Salahseorurydi
anlulwaberknra:"sawggtthtyaahlmetitntdatammbtpibahwaaht,
memcrus anggur matiadi atak''

salatr seorang di antara keduanla, pitu penjaga minuman raja berkata kepada

yusuf: .Wahai 
"uruf 

,fru fermimpi m"meias anggur untuk menjadi arak'

Mimpiku itu jelas ,rrdi, seolatr-olatr aku melihatnla seuaktu aku bangun'"

LJ{"PEi=;;itiu)Lr4u
'.aal\tlUi'uj#i:U's!

'rt{f"65"yrty'ffifr,

*]'zK6t+'9t3(\skYl3('*'bic&6t$Y$:6#

t'i"r;t;*;S;;,{-Ui,4L@ojlH){d\,
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Dalam suatu riwqat dijelaskan bahwa penjaga minuman raja itu berkata:
'Aku bermimpi menemukan sebatang pohon kurma png indah bercabang tiga.
Pada pohon kurma itu terdapat beberapa tandan buah anggur. Aku memetik dan
memerahnla, lalu aku berikan kepada raja,"

Wa qaalal aa-klwru innii arutnii ahmilu fauqa m'sii kltubznn n'hiwh
tluila mhha : Seomng yutg lain berlata pula: " Sesuttggultttya afu melilnt
dalam nimpi bahwa aht rnembawa roti di atas kcpala dan burung
memalannya.'

Berkata )ang seorang Lagi, Fitu penjaga makanan raja: 'Sesungguhrya aku
bermimpi menjunjung roti di atas kepalaku. Roti itu dimakan oleh burung."
Diriwayatkan bahwa orang itu mengatakan: 'Sayabermimpi keluar dapur istana
dengan menjunjung tiga keranjang roti, lalu datanglah burung-burung
memakannla."

Nabbi'naa bi ta'wiilihii : lelaslanlah takwilnya kqada kani.

Mereka kedua memina kepada ltsuf agar dijelaskan apa ta'bir dari mimpinla
itu. 'Apakatr png akan terjadi kalau mimpi kami itu mimpi png benar?" tan1an1a.

Menurut riwalat Ibn Mas'ud, mereka berdua itu sebenarnla tidak bermimpi,
tetapi berpura-pura mimpi untuk menguji Yusuf.

Intwa turualu mirul muhsiniin : "Sawggultnya lami melilwt bahwa
lannu adalah omng yang pandai merulcwill<an mimpi."

IGmi, kata dua penjaga kerajaan tersebut, mengetatrui bahwa kamu adalatr

orang )ang pandai mena'birkan mimpi. Dapat juga kita maknai rangkaian ini
dengan: Sesungguhrya kami melihat kamu dari orang-orang png berbuat kebaikan
kepada manusia atas dorongan fitrah, bukan karena mengharap suatu pembalasan. "

IGpercayaan dua orang tersebut kepada Yusuf mengenai ilmunp dan akalnla
dipergunakan Yusuf untuk memulai ajakanrya kepada tauhid dan meninggalkan
penyembahan berhala. trsuf men),eru mereka kepada tauhid dengan terlebih
datrulu memperlihatkan suafi mukjirat yarry menunjukkan kebenaran atas apa

)ang dia lakukan atau kemukakan.

Sgolo lm ya'tiiknnoa tlw'umun twztqoanihii illoo twbba'tu,htmaa bi
ta'wiilihii qabla ay ya'tiyakumoa : l7nuf berlwn: 'ndak alant datang
malanwn yang diberikan kqadarnu, melainkan aht knbarkan kqadamu
t mtang takw iW s ebelarn karru mqrulan makarun ywg fowtg kq adatnu.'

Yusuf mengatakan kepada kedua orang tersebut: "Aku dapat memberiahukan
kepadamu tentang makanin-makanan png akan datang kepadamu, dari mana
datangnla, untuk apa didatangkan dan kapan datangrya."
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lni memberi pengertian bahwa Yusuf mengetahui hal yang gaib.6 Dengan
keterangan ini, kita pun menjadi tahu bahwa vahyu atau risalah png meryatakan
bahwa Yusuf diangkat sebagai rasul seuaktu dia sedang dalam penjara. Adapun
wahyu ilham diterimarya ketika dia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-
saudaranla.

Dznalikuman mhn maa 'allamanii rubbii : Itulah setwgianyang diajarlan
kepadafu oleh Ttulwnht.

Apa png telatr aku beritahukan kepadamu merupakan sebagian dari apa
yang diajarkan oleh TUhanku kepadaku denganjalan wahyu; bukan denganjalan
renungan atau dengan ajaran manusia.

Hal ini menambah penegasan bahwa mula-mula Yusuf menerima wahyu di
dalam penjara untuk menyeru raklat jelata (kelas rendahan), orang-orang )ang
fakir dan teianiala kepada agama Allah. Sebab, mereka itu lebih mudah menerima
kebenaran daripada orang-orang dari status png lain.

Innii taruldu milbn qaumil loa yu'minuuru billaahi : Sesungguhnya

aht telah meninggalkan agamo laum yang tidak berbrun kqada Allah.

Aku, kata Yusuf, telah meninggalkan spriat kaum png tidak beriman kepada

Allah png menjadikan langit dan bumi serta semua isirya. Aku memang tidak
pernah menganut agama mereka.

Yang dimaksud dengan'kaum' di sini adalah orang-orang Kan'an dan lain-
lain yang mendiami bumi png dijanjikan dan orang-orang Mesir png menyembah
baryak tuhan. Di antararya tuhan matahari, yang mereka namakan fto dan tuhan
anak sapi png mereka namakan dengan Aris.

Sap melepaskan diri dari agama mereka )ang tidak membenarkan Allatr
dan tidak mengakui keesaan-Np.

Wa hum bil aa-khilati hum kaafiruun : Dan merela menginglari negert
akltimt."

Mereka itu mengingkari negeri akhirat, hisab (perhitungan amal), dan
pembalasan seperti png telah dijelaskan oleh para nabi. Jika puri mereka permla
kepada hari akhirat, maka mereka mempercalainla dengan cara-cara yang
berlawanan dengan ketetapan para nabi. Misalrya, mereka mempercalai bahwa
Fir'aun itu kembali kepada kehidupan di akhirat dengan mumi, lalu memerintah
lagi seperti hidup di dunia. Karenanya, mereka memasukkan segala benda hiasan
emas dan perak ke dalam kubur-kubur Fir'aun, serta membangun piramida unruk
memelihara mumi mereka.

6 Baca S.3: Ali Imran, 49.
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Wat taba'tu millata atboo-ii ibruhiima wa is-hooqo wa ya'quuba : 'Ah,t

mengihtti agarut omng-ofimg tuaht, Ibmhim, Islnk, dan ya'htb.'

Maa kaaru lanaa an nusy-rilw billtahi min syai-in : Tiadalah seharusnya
lami mempenehtrulan sesuotu dengan Allah.

Kami, para nabi, tidak patut mempersekutukan sesuatu dengan Allatt dan

tidak patut kami menjadikan png selain Allatr sebagai tuhan png disembah.

Padahal sesuatu yang disembah itu tidak dapat memberikan manfrat dan mudarat,

baik yang selain Allah itu malaikat, manusia, ataupun binatang.

Dznnlil@ min fadh-lillaahi 'alairua wa 'alan naasi : Itulah lreutamaan
Allah atas lami dan at(N semwl manusia.

Itulah, tutur Yusuf selanjutnya, keutamaan Allah atas kami png telah
menunjuki kepada kebajikan. Itu pulalah keutamaan Allatr atas manusia png
telah mengutus kami kepada mereka untuk menyeru kepada kebajikan dan

menjauhkan manusia dari jalan-jalan )ang sesat.

Wa laakiruw ak4sarun naafi ha yasyhtra w :'Taqi l<ebot@ant mnnush
tidak bercyuhtr."

Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur kepada Allalt. Padattal hanla
Allahlah png melimpahkan nikmat-Np kepada mereka.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini T\rhan menjelaskan pelaksanaan rencana al-Aziz dan
kawan-kawan untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Ibtapi di dalam penjara

itulah, Yusuf menerima uahyu risalah dan diangkat sebagai rasul dan diajarkan
ilmu ta'bir mimpi )ang semua itu dari keutamaan Allah.

552

(3e) Wahai kedua temanku dalam penjara,

apakah tuhan yang saling berbeda
pendapat di antara mereka lebih baik
ataukah Allah Yang Maha Esa lagi
Maha Ifuasa?

Kamu tidak menyembah png selain
Allah itu, kecuali (menyembah)
nama-nama png kamu buat sendiri
dan dibuat oleh orang-orang tuamu.

ht{r;{tb$$6*#ffi,

(40)
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Allah tidak menurunkan sesuatu

keterangan untuk menamai sesem-

bahanmu dengan sebutan tuhan.
Trada hukum melainkan dari Allah.
Dia memerintahkan suPaYa kamu
jangan menyembah selain-Nya;
itulah agama yang lurus. TbtaPi

kebanyakan manusia tidak menge-

tahuinla.

TAFSIR

Yaa sluahibayis siini : Wahai kcdta temanht dalam peniam.

A arbanpum ,nutafarriquuru klwirun arnillabhul woahidul qahhaar :
Apatuh tunn t yang saltng berbeda pendopal di antam merel<a itu lebih baik

ataul@h AllahYang Mala Esa lagi Maha Kwsa?

Apakatr tuhan yang baryak inr, tanp Yusuf, png bercerai-berai, dan yang

menyeru kamu bersilang sengketa lebih baik ataukah Allah Yang Maha Esa,

Vang firnggal, dan Yang Matra Berkuasa png lebih baik? Baik untuk kamu

rnaupun untuk orang lain di dalam kamu menghasilkan kemanfaatan dan kamu

menghindari kemadharatan?

Man ta'buduuru min duunihii illaa asmaaan samrnaitwnwilwa anlum

wa atbaa-ukum mao anzsbilathu bilua min sul+lruan : Kamu tidak

menyembah yang selain Allah itu, kcanli (menyembah) ruma-rumw yang

lamu buat sendiri dan dibuat oleh orang-orang tuamu. AUah tidak

menurunlan Seswfiu ketemngan untuk menatnai suembahanmu dengan

sebutan tulnn.

I(amu tidak menyembatr png selain Allah itu melainkan menyembah nama-

nama yang kamu tetapkan untuk benda-benda )ang tidak mempunyai hak

fetuhanan, lalu kamu jadikan benda-benda itu sebagai tuhan yang selain Allah.

Padahal benda-benda itu merupakan sesuatu )ang tidak dapat memberi rezeki,

tidak dapat mematikan, tidak dapat memberi manfuat, dan tidak juga dapat

memberi madharat. Allah tidak pernatr menurunkan suatu keterangan )ang mana

pun untuk menamakan sesembahan mereka sebagai tuhan. Allah tidak pernah

menyuruh kamu menamai benda-benda itu sebagai tuhan dengan perantaraan

seorang rasul. Hal seperti itu juga tidak bisa diterima oleh akal sehat.

Ringkasrya, menamai berhala-berhala dengan sebutan tuhan tidak sedikil

pun berdasar dalil png kuat, lang datang dari langit dan tidak pula berdasal

dalil png masuk akal.

*$AEf'!Ynu,:i',iltfv€iu\i
'#1 t ig lIEIfiB Ltr'9'Y,Ah

6ib-1o6r;K(t
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Inil ht*nu illaa lilbthi : Ttada hufum metainkan dari Altah.

Hukum png benar mengenai ketuhanan dan ibadat adalah berada dalam
kewenangan Allah. Dialah png meuahyukan hukum tersebut kepada para rasul
png dipilih-Np. Tidak mungkin seorang manusia bisa menetapkan hukum sendiri
mengenai ketuhanan dan ibadat png hanp berdasarkan pendapat akalrya.

Inilah suatu kaidah png disepakati oleh para ulama. Hukum png telah
ditetapkan oleh Allah adalah png dijelaskan dalam alat di bawah ini.

Amaru allaa ta'buduu illaa iyyaahu : Dia memeintahlan supaya lamu
j ang an m eny embah s e lnin - Irly a.

T[han memerintahkan kamu supa]a tidak menyembah selain-Np dan
menyerukan png selain Dia. Ruku'lah dan bersujudlah kamu kepaoa-Nya.
Bertawajjuhlah (hadapkan mukamu) kepada-Np dan jauhkanlah dirimu dari
mempersekutukan sesuatu dengan Allah.

Mukmin png benar imannp tidak akan r.renoat ul;diri untuk png selain
Allatr. Dia perca5a benar batrwa Tuhanlah )ang mengatur perjalanan segala iesuatu,
dan kepada Tirhanlah segala sesuatu melakukan ketundukan.

Dztalilud diinul qayyimu : Itulah aganuyang lurus.

Menentukan hanla kepada Allah kita beribadat atau hanya kepada Allah kira
menyembah, itulah agama png benar. Hanp kepada-Np para rasul menyeru
manusia, dan )ang demikian itu yang ditunjuki oleh akal dan naqal (ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis Nabi).

wa laakinna ak4sarun rwasi raa ya,hmuun : Tetapi l<ebanyalant manusia
tidak mengetahuinya.

Kebanpkan manusia tidak mengetahui batrwa itulah agama yang benar dan
lurus. oleh karena itu baryaklah dari kita )ang mempersekutukan Allah dengan
sesuatu png lain.

KESIMPU LAN

Dalam tyat-ryatini Ttrhan menjelaskan bahwa yusuf mengajak kedua temannla
di dalam penjara kepada paham tauhid dengan ..ng..u[akan keterangan-
keteranglan png kuat.
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Tblah dipunrskanmasalah png lamu
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n, f':1,'.x.rafJirJ$*;""rffi !--oStrwd fiilofils;
dipkini akan lepas: "ceritakanlah i:+s;ttloLflu,titru;
tentang aku kepada rajamu." I,faka
setan telah membuat orang inr tupa eW:er*ll
menuturkan tentang Yusuf kepada

553

rajanya. Yusuf pun alfrirnla tetap
mendekam di dalam penjara sampai
beberapa tahun lamanya.

TAFSIR

Yaa slunhibayis sijni ammaa aludukumaa fa yasqii rubbahuu kfummn:
'Walni kehn rcmanhr di dalam penjam, salah seomng dari lamu alan
lrembali memberi minum amkkqada tuannya.'

Wahai kedua temanku, kata Yusuf lagi, salah seorang di antara kamu (png
bermimpi memeras anggur untuk arak) akan kembali memberi minuman arak
kepada tuannla.

Yang dimaksud dengan kata " mbb' dalam alat ini adalatr tuan atau pemilik
budak, bukan tuhan. Sebab, raja Mesir pada masa Yusuf tidak mengaku sebagai
tuhan seperti Fir'aun pada masa Nabi Musa.

Ada riwalat png menyebutkan batrwa Yusuf berkata dalam mena'birkan
mimpi orang-orang itu adalatr: "Alangkatr baik mimpimu. Batang anggur adalatr
raja, sedangkan keindahan batang adalah keindatran keadaanmu. Adapun cabang

)ang ttga itu menunjukkan bahwa kamu berada di penjara tinggal selama tiga
hari. Sesudah itu kamu keluar dan kembali kepada pekerjaanmu semula."

Wa ammal oa-lduru fa y us hhbu ft ta' kuluh tlwbu mir n,sihii :,4dq un
yang satunya hgi ahan disalib, dan burmg-burung pun alan meralan dari
kqalarrya.
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Adapun )ang seorang lagi (Fng bermimpi menjunjung bakul roti), l1tsuf
menakwilkan mimpirya bahwa orang itu akan disalib, dan mEatrya akan dimakan

oleh burung-burung buas. Diriwalatkan batrwa Yusuf berkata kepadarya: "Bakul

)ang tiga biji itu merupakan hitungan tiga hari png akan kamu lalui, kemudian

kamu dikeluarkan dan disalib."

Qttdhiyal amrul ltdzii fiihi tastafriyaan : "Tebh diptttuslatt masalah

yang lamu meminn fatwa l<qadaht.'

Jangan lagi kamu bertarya-tan1a tentang mimpimu, kata llsuf, sebab hal

itu sudatr menjadi ketetapan )ang tetap )ang tidak bisa diubah lagi. Yusuf

menlatakan seperti itu berdasarkan uattyu png diterimaqa.

Wa qaab lil la4zii zlwntw antuhun ruaiin minluma : lT,tsuf berlata
kqada salnh seomng di antam merelw berdnyang diyakini akan lqas.

Yusuf berkata kepada orang )ang disangka akan memperoleh kelepasan, dan

akan kembali memberi minum arak kepada tuannla.

Udz kumii 'inda rubbikn : 'Ceritalanrlah tentang afu kqada mjamu."

Terangkan keadaanku, baik mengenai apa png engkau lihat, engkau dengar,

dan apa png engkau ketahui tentang keadaanku kepada rajamu. Semoga dia

memperhatikan keadaanku png telatr teraniala ini, dan dia mengeluarkan aku

dari penjara.

Fa awaahusy syai+haanu dzikru rubbihii : Mala setctn telah membunt

orong iru fupa menuturlan tentang frsuf kqada miarrya.

Fa labiasa fis siini bidh'a siniiru : lltsuf piln akhintya tetap mendelam di
dalam penjam sampai beberupa tahun lamarrya.

Oleh karena lupa meryampaikan keadaan Yusuf kepada sang raja, maka

Yusuf tinggal di penjara dengan kondisi teraniala sampai 7 atat 9 tahun.

IGbaryakan atlli tafsir berpendapat batrwa Yusuf mendekam di dalam penjara

selama 7 tahun.

KESIMPU LAN

Dalam alat-alat ini Yusuf mer{elaskan ta'bir mimpi dengan cara tidak
menentukan secara tegas siapa png akan terlepas dan siapa png tidak. Hal ini
untuk tetap membuat hati mereka tenang.
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(43)

(44)

Raja berkata: 'Sesungguhnla aku
bcrmimpi melihat tujuh ekor sapi
betina png gemuk-gemuk dimakan
oleh tujuh ekor sapi bctina yang
kurus-kurus, dan aku bermimpi ada

tujuh tungkul @ulir gandum) )ang
hijau dan tujuh tungkul png kering.
Warhai para pejabat, berilah aku fitu/a
tentang mimpiku itujika kamu dapat
mena'birkan mimpi."
Mereka menjawab: "Itu hanlalah
khayalan 'belaka, dan kami
merupakan orang yang tidak
mengetahui ta'bir mimpi. "
Berkatalah tukang penjaga minuman
raja fang dahulu telah lepas dari
penjara, png teringat tentang \fr$uf

sesudah beberapa tahun lalu: i{ku
akan memberitahu takwil pi mpimu,
tetapi kirimlah aku kc penjara."

"Wahai Yusuf, wahai temanku,
berilah fttwamu kepadaku tentang
(mimpr) tujuh ekor sapi betina png
gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh
ekor sapi betina png kurus-kurus,
sefia nrjuh tungkul png hijau dan
tujuh tungkul 1ang kering. Mudah-
mudahan alu bisa membawa kembali
ta'birmu kepada pcmbesar negeri
supala mereka mengetahuinla. "

Jawab lfusuf: "Thnamlah gandum
nrjuh tahun terus-menens. Maka apa
yang bisa kamu tuai (panen) dari
gandum-gandum itu hendaklah tamu
biarkan dalam tungkulnya, selain
png perlu kamu makan sedikit."

'Kcmudian sesudah inr akan datang
musim kemarau selama tujuh tahun
png akan mengfabiskan apa ]ang
kamu simpan untuk tahun-tahun itu,

ffi-+A*$:c',s54ry9y,6i
?5Sa"flt-Ga$G:{
GV;'F),FfrWTqU

esii.Su::l:i:L;,t

I4[1'y: *W"Wf,

(45)

(46)

(47) qli;:'|r;3

'rr1iffi:"ft%A$'6i***,'i;.t6v,w"w6;$xud,,gu-r
@57a.'l$(r ri*lt*):tl

arofr)l$,r9\1W

artxus,sSqfiw

(48)

;#vry*1:t
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kecuali yang sedikit kamu simPan
unnrk bibit."

(49) "IGmudian sesudahitu datang tahun
ketika Allah menolong manusia, dan
pada tahun iur mereka memeras buah
anggur."

*;J.$tW,#$ttufrf-
@J_ri44

TAFSIR

Wo qaabl maliktr innii ana sab'a baqaruttin simaaniy ya'kuhtlrunrw
sab'un'ijuluwwasab'aswnbulaatinWrudhriwwau*lutalaabismtin:
R.zja berlala: "sesunggulvtya aht bermimpi meliltu tuiuh ekor sqi betina
yang gemuk-gemuk dimakan oleh tuiuh ekor sryi bairuyang htrus-htrus,
dnn ahr bermimpi ada rujuh runghtl @ulir gandtm) yang hiiau dan ruiuh

rungfulyang l<eing.'

Raja mengatakan batrwa dia bermimpi melihat tujuh -ekor sapi betina png
gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina png kurus-kurus dan tujuh
tungkul gandum png hijau dan tujuh tungkul png sudah dituai.

Untuk mengetatrui apa ta'bir mimpinp itu, raja mengumpulkan para ahli
tenung dan para ulamanla untuk minta bantuan siapa png bisa menjelaskannp.

Yaa oyyuhal mola-u afiuanii fii ru'yaaya in kwtwn lir rulaa ta'bwuun:
'Walni pam pejabat, berilah aht fatwa tentatng mtnpiht itu iika lamu
d.q at mena'birlun mimpi.'

Kata raja: "Watrai para pembesar dan para ulama, jelaskan ta'bir mimpiku
yang sangat mengejutkan aku itu; apakatr png akan terjadi dengan mimpi itu,
jika kamu dapat menerangkan makna )ang sesungguhrya dari mimpi itu."7

@aluu adh-ghaaasu ahlaamiw wo moa ruhnu bi ta'wiilil ahlaami bi
'aalimiin : Merelu menjawab: 'Itu hanyalnh ldtayalan belala, dan kami
merupalan omng yang tidak mengaahui ta'bir mimpi.'

Janab mereka:'Itu haqalatr khalalan belaka yang tidak menunjukkan kepada

sesuatu makna teftennl, dan kami tidak dapat menjelaskan takwil-takwil mimpi
png kacau-balau seperti mimpi baginda raja."

Mimpi raja kemudian menjadi pembicaraan para ulama dan para pembesar

@ejaba$ kerajaan, sehingga datam benak seorang penjaga minuman raja kembali

teringat nama Yusuf prg dikenalinSA sewaktu bersama-sama berada dalam penjara

beberapa tatrun lalu. lhsuf diketattui pandai mena'bir mimpi.

7 Baca al-Bulfiari 91:10 no. 1554.
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Wa qadal la4zit nCaa mililtumaa waddaluru bo' da ummatin ana urubbi-
ukum bi ta'wiilihii fa anilwn : Berlatalah tulang pmjaga minuman mja
yang dahulu telah lqas daripenjam, Wg teringat t?ntang llusuf sesudah
beberupa talwn lalu: 'Afu akm mcmberitaltutalwil mimpima, taqi kiimlalt
aht ke penjam.'

Maka tampillah seorang penjaga minuman raja, memberitahu adarya orang
yang sangat pandai mena'birkan mimpi. Pena'bir itu masih sangat muda, yusuf
namanla. "Wahai kaumku, janganlah kamu berpaph-palah @ersusah palah)
mencari orang )ang mampu mena'birkan mimpi raja ke sana kemari. Aku dapat
memberi tahu kamu tentang orang )ang mampu mena'birkan mimpi itu. Maka
kirimlah aku ke penjara, karena di dalam penjara itu terdapat seorang pemuda
yang sudah aku ketahui dia mempuryai keahlian mena'birkan mimpi.

Yuusufu ayyuhash shiddiiqu afiinaa fii sab'i baqaruatin simaaniy
ya'kuhthuntu sab'un'ijaafuw wa sab'i sumbulaatinklrudhriw wa u-kharu
yanbisaatil h'allii arji'u ilan naasi la'alhhwn ya'lamuu.t : 'Walwi L\tsuf,
wahnitemanht, berthhfatwamu kepadafutentang (mimpt) rujuh el<or sapi
betina yang gemuk-gemuk dimnlan oleh tujuh ekor sapi baina yang htrus-
htrus, serta tujuh tunghtlyang hijau dan rujuhtunghtlyang kering. Mudah-
mudahan aht bisa membawa kembali ta'birmu kqada pembesar negei
supaya merela mengetahuinya. "

Setelah menjelaskan mimpi raja, penjaga minuman raja itu meminta yusuf
agar menjelaskan ta'birnla, )ang nantinla bisa membuat dia segera keluar dari
penjara.

Qgola tazta'uurw sab'a siniirw da*ban fa maa ha-slnttum fa dzaruuhu
fii swnbulihiiillaa qaliilam mirnmaa ta'kuluun : Jawab finuf: "Thrumlnh
ganfiim tujuh tahun terus-menerus. Mala apa yang bisa lamu tuai @anen)
dart gandum-gandum iru hendal<lah lamu biarlwn dalnm tunghth ya, selain
yang perlu lamu malun sedikit.'

Yusuf tidak menjelaskan ta'bir mimpi raja. Dia hanp menjelaskan apa png
harus dilalaanakan untuk menghindari bencana png disimbolisasikan oleh mimpi
itu. 'Thnamlah gandum, sya'ir dan lain{ain, terus-menerus selama tujuh tahun
dan hasilrya kamu biarkan dalam tungkulnla, kamu simpan baik-baik, kecuali
sedikit png kamu perlukan untuk makan, " ujar Yusuf. Dia menlarankan gandum
dibiarkan dalam tungkulrya supala dapat dimakan, sedangkan jeraminp untuk
pakan heuan.

Yang dimaksud tujuh sapi gemuk adalatr tujuh tahun terus-menerus menuai
hasil tanaman dengan baik, sedangkan )ang dimaksud. tujuh ekor sapi kurus-
kurus adalah tujuh tahun masa kemarau. Adapun tungkul gandum memisalkan
hasil tahunan.
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T\unma ya'tii nim ba'di dztalika sab'un syillaaduy ya'kulna maa
qa.ddamtum lahuntw illaa qaliilam mimmaa tult'shinuun : "I(enrudian

sesudah itu alan datang musim lrerwmu selama tuiuh taLun yang alan
menglwbislan apa yang lwnu simpan untuk tahun-tahun iru, l<ecwli yang

sedikit lamu simpan untuk bibit.'

Sesudah tujuh tatrun dilanda musim kemarau sehingga tumbuhan tidak bisa

hidup, tanaman palawija sama sekali tidak bisa menghasilkan, maka pada saat

itulah penduduk memakan apa )ang disimpan sebagai hasil panen selama tujuh
tahun sebelumnla, kecuali sedikit untuk bibit.

T|umma ya'tii min ba'ili dznalilu 'Mrnun fiihi yu'glullsun noasu wa

fiihi ya'shiruun : "Kemudian sesudah'itu datang,tahun ketila Allah
menolong marutsia, dan pada tahun itu merela memeftB buah anggur."

Sesudatr kemarau panjang )ang sangat kering selama tujuh tahun itu berakhir,
maka datanglah tahun, di mana Allah memberikan pertolongan kepada raklat
dengan berbagai pertolongan, setringga diperoleh hasil panen png berlipat ganda.

Baru pada saat itulah, raklat kembali bisa memeras anggur, tebu, zaitun, dan

lain-lain.

IGbar png terakhir ini tidak lagi berupa ta'bir mimpi, tetapi suatu wahyu

Allah yang dijelaskan kepada Yusuf.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Ttrhan menjelaskan mimpi raja Mesir png berasal dari
raja-raja Arab png memerintah negeri pada masa Yusuf. Dia bermimpi yang

tidak bisa dijelaskan ta'birnla, sehingga para ulama dan pemuka negara hanla
mampu menlatakan batrwa mimpi itu haqa khalalan. Oleh karena itu terpaksalatt

mereka bertanp kepada Yusuf. Dengan demikian terwujudlatr tali perhubungan

antara raja dengan Yusuf.

555

(50) Berkata raja: 'Bawalah Yusuf
kepadalcr. " Ketika utusan raja datang
menemui Yusuf, beliau mengatakan :

'Kembalilah kamu kepada rajamu
dan tanpkanlah kepadarya tentang
perempuan-perempuan yang telah
memotong tangannla ; sesungguhnla
Tlrtranku Maha Mengetahui tipu daya

mereka."

i.,t56Jjfliw+,lrt!s$rJ65-'tlfi 6,frrir4t0UY'l.6ij, :!{, J)- 
@3=V'br#.-{,bYfrri;
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(51) Thrya raja:'Bagaimana pcndapaunu'iti'+fi- "#J:b!3:;tYrWY36

fi,LYTi,ilf#.niil;,'ffi: x;t46*'.*u*wY#q
tidak mengetahui bahwa har itu Xirylf;ifft6ga$tl*11
merupakan keburukan." Berkata
isteri al-Aziz: 'sekarang jelaslah, OiWtlT)l:i'f'V+-.;;";t
kebenaran itu; sayalah Yang telah
merayunya; dan sesungguhnYa dia
adalah dari golongan orang Yang
benar. "

(52) yang demikian itu supaya dia 
^\:;V;AVA"\4'&*

mengetahui bahwa aku tidak meng-
khianatinya pada wakiu dia tidak ' Off{.Uitat{-#
berada di depanku; dan sesungguhnla

Allah tidak akan menlampaikan niat
png-buruk dari orang-orang Yang
berkhianat.

TAFSIR

wa qaalalmaliku, finniibihii : Berlutamia: 'Bawalahlltsuf kqadaht."

Raja meminta supala Yusuf png disebut-sebut mampu mena'bir mimpi itu

didatangkan ke majelisnya. Raja ingin mendengar langsung pendapatYusuf, selain

dia bisa mengerti seberapa jauh kecerdasannya.

Fa lammaa jaa<hur ruswiu : Ketil@ utusan mia datang menemui ltltsuf.

Saat unrsan raja datang menemui, Yusuf tidak mau keluar dari peqiara sebelum

raja menyelidiki dan mepkini benar bahwa dia bersih dari tuduhan )ang
dilontarkan oleh isteri al-Aziz, yaitu tuduhan dialah png mengajak berbuat serong.

Dengan penyelidikan itu juga akan diketatrui bahwa dia masuk penjara bukan

karena suatu kesalahan, tetapi kaiena fitnah.

Saaloii, itaa rubbilw fastlhu naa bonlun niswatil laatii qaththa'ru
aidiyahuntw : Beliaumengatalrun: 'Kembalilah knrnulcqadn miarnu dan

tanyalantah lrepadanya tentang perempwil-perempwn Wg telah memotong

tangannya.

Bagaimana aku keluar dari penjara untuk menemui raja, kata'fusuf, sedangkan

aku dicemarkan dengan tuduhan png tidak benar, )ang sesungguhrya aku terlepas

dari tuduhan itu, seperti darahku terlepas dari serigala. IQrenarya, tambah dia,

kembalilatr kamu kepada raja, taryakanlah keadaan perempuan-perempuan )ang
memotong tangannla. Mintalatr kepada raja supala terlebih datrulu menyelidiki

hal ini sebelum aku mendatangi majelisnla.

{
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3.

4.

Surat 12:rftgtf luz l2

Inna rabbii bi l@idihinna 'aliim : "Sesungguhrya Ttuhanht Maha
Mengaahui trpu daya mereka.'

TUhanku meng0fahui segala sesuatu png gaib dan segala sesuatu )ang nlata
(terlihat). Dialah png telah memalingkan aku dari tipu dap mereka (isteri al-
Aziz) hingga aku tidak tergoda rayuannla.

Sikap Yusuf )ang tidak mau terburu-buru keluar dari penjarauntuk memenuhi
kehendak raja sebelum dirinp dinptakan bersih dari tuduhan melakukan
perselingkuhan, yang menunjukkan beberapa hal :

1. Dia mempunyai rasa kesabaran )ang tinggi dan ketenangannla )ang
mengagumkan.

Memiliki keteguhan jiwa dan ketenangan hati untuk memelihara
kehormatanrya. Yusuf tidak rela keluar dari penjara sebelum dia dibersihkan
dari tuduhan )ang salah itu.

Dia tidak mau menuduh secara langsung dan terbuka bahwa perempuan-
perempuan itu berbuat buruk. Dia hanla meminta raja menyelidiki persoalan
png dihadapinp itu.

Tidak mau menyebut nama isteri tuanqa (al-Aziz), padahal dialah png
menimbulkan fitnah untuk menghormati suamirya.8

Sgala maa klwthbukunru idz ruawattunru yunsufa 'an tulsihii : Tanya
mja: "Bagaimaru pendapatmu ketila lamu meruyu llnuf?'
Raja pun akhirnp memenuhi permintaan Yusuf, dengan menanyai para

perempuan png dimaksudkan berkaitan dengan nasibrya sampai masuk penjara.
Tanp raja: "Bagaimana pendapatmu ketika kamu merayu Yusufl Apakah pada
dirinya tampak tanda-tanda dia menggoda kamu, dan apa sebabrya dia dimasukkan
ke dalam penjara?"

Qulrw lna-sya lillaf,hi maa 'alimnaa 'alaihi nin suu-in : Jawab merela:
'Maha Suci Allah, lumi tidak mmgetahui bahwa hal itu merupalun
l<eburulun."

Qaalatim m*tul 'aziizil aaru hash-lu-shal lwqqu : Berlata isteri al-
Aziz: "Selamng jelaslah keberumn itu."

Isteri al-Aziz dalam keterangannya mengakui kebenaran dari apa png
disampaikan oleh Yusuf. 'Sekarang sudah terang-benderang kebenaran itu, dan
telah terbit fajar bagi orang-orang )ang mempunyai mata."

Atw nnwatnhuu 'an rufsihii : Sayalahyang telah meraywrya.

t Baca Ahad jilid II hd. 326; al-Bulfiari 60:II hd. 1593; Muslim I no. 238.
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sap png merayunla, kata isteri al-Aziz, bukan dia. Bahkan dia terus-menerus
menampik dan menolak permintaanku.

wa inrwhuu lamirush shaadiqiin : oDan 
sesungguhnya dia adalah dari

golongan omng yang berar."

Yusuf merupakan orang )ang benar dalam segala apa )ang dikatakannp,
baik mengenai urusanku ataupun mengenai urusan orang lain. Kesaksian
(pengakuan) isteri al-Aziz ini merupakan kesaksian png membersihkan yusuf
dari segala kecemaran nama baiknp dan menyucikannp dari semua keaiban.

Dznalilu li ya'lama annii lam a-khunhu bil ghaibi : hng demikian iru
supaya dia mengetahui bahwa afu tidak mengl<hianatiltya pada walou dia
tidak berada di depanfu.

Pengakuanku yang terus terang ini, tutur isteri al-Aziz, bahwa akulah yang
bersalah, supala Yusuf mengetatrui bahwa aku tidak mengkhianati kamu di
belakang, sejak dia masuk penjara hingga sekarang. Aku telatr menegaskan kepada
para isteri pejabat bahwa akulah )ang merayu yusuf, tetapi karena dia terus
menolak ajakanku, maka aku pun meminta supala dia dipenjarakan. Di depan
raja dan para pejabat, sala mengaku kesalahanku, walaupun pengakuan ini tidak
didengar oleh Yusuf.

Menurut pendapat Ibn Katsir, potongan firman Allah ini bermakna sebagai
berikut: "Aku (isteri al-Aziz) mengakui apa )ang sebenarnla supala mengetahui
bahwa aku belum pernah berlaku serong di belakangnp (tanpa sepengetahuan
dia). Aku hanp pernah merayu pemuda yusuf, tetapi dia menampiknya."

wa anrullaaha laa yaWii l@idat khaa-iniin : oan sesungguhrrya Attnh
tidak al<ut menyampailant niat yang buruk dari omng-orang yang berlhianat.

Allah tidak akan menyampaikan niat buruk dari orang-orang )ang berkhianat,
justru mendatangkan aib bagi si pengkhianat. Kami (isteri al-Azi z) telahmenggoda
Yusuf, tetapi Allah menggagalkan godaan kami, dan kami memenjarakannya,
lalu Allah membersihkannp dari tuduhan dan memperlihatkan keburukan pekerti
kami. Kami terpaksa mengakui kesalahan kami di depan khalalak ramai-

KESIMPU LAN

Dalam ilfit-aYatini Tirhan menjelaskan batrwa raja Mesir sesudah memahami
kebenaran takwil mimpinp png dikemukakan oleh yusuf dalam menghadapi
bencana besar png akan menimpa negerinla, maka dia pun ingin bertemu langsung
dengan pemuda tampan itu untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran
takwilnp. Alat ini juga menjelaskan pengakuan png jujur dari isteri al-Aziz
png membersihkan Yusuf dari semua tuduhan.
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556

(53)DanarQrtidakmembeT,,ffi,$x,fl,iecil;At?r${d6l|"#a{;."

ffi11',',H?"-.l.xTli:?ij!!:i{i: '- ,';'{';r{,,::$,t,
melainkanna$u lang dirahmati oleh l"-
Thhanku; sesungguhnYa T[hanku
Maha kngamPun lagi Maha lckal
rahmat-N1a.'g

TAFSIR

wa maa ubani-u rwlsii : Dan alat tidukmembersihtlan dirifu.

Berkaa pula isteri al-Aziz: 'Walaupun aku membersihkan Yusuf dari nrduhan

iru, namun aku tidak membersihkan diriku dari dakwaan tidak berkhianat kepada

Yusuf di belakangnp. Atau dari dakwaan tidak berkhianat kepada suami di

belakangnla."

Ada yang menlatakan batrwa pernlataan ini adalatr uQpan Yusuf. Maka

maknarya: 'Aku tidak membersihkan diriku dari keinginan untuk memenuhi

kehendak isteri al-Aziz. "

Golongan yang memberi pengertian ini adalah golongan png berpendapat

bahwa t.tOtpti keinginan dari Yusuf untuk memenuhi ajakan isteri al-Aziz,

sekiranla tidak segera datang petunjuk dari Allah.

I(ami (penulis) mengutamakan batrwa png disebut di atas adalah ucapan

isteri al-Aziz sebagai sambungan dari apa )ang telah dia akui.

Inrwn nafsa la 1mmanmfiim bis-suu-i : Sesunggulvtya rufiu iru sangatlnh

mendorung kePada l<ei alutan.

Karena naftu itu benar-benar telatr mendorong manusia untuk melakukan

kejahatan dan mendorong manusia untuk mengikuti semua keinginanhati. Dengki,

dendam, ujub (sombong), takabur, suka menpkiti manusia, cinta harta, dan

benci kematian, semua itu merupakan dorongan nafsu.

Oleh karena nafrulah, tutur isteri al-Aziz,makaaku telatr mendesak suamiku

untuk memenjarakan Yusuf .

, A)rst ini mep1;11rt hitrDgan ryLleh aynt pertama dari iuz XIII. Pembagian ini berdasarkan

fcepaaa frniurog* jumlah k"ti-"g hrkan berkaitrn dcngan mrkn&. Ahr Hapran dalrln Kitrb

d-Aohi 
^untaplCIrr 

bahwa E7at ini merupakur samtrmgsn dari peogdaun isteri al-Aziz dan

memaog inilah yang lahir dari suirrnan pembicaraan'
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Illat maa mhima rabbii : Melainlant nafsuyang dimhmati oleh Tulnnfu.

Melainkan nafsu png dirahmati oleh TUhanku dan terlepas dari niat dan
kekejian, sebagaimana )ang diperlihatkan oleh Yusuf.

Inru mbbii glwfuurur ruhiim : Sesungguhrrya Tfuhanfu Maha Pengampun
lagi Malw Kel(al mhmat-I,lya.

Akan tetapi janganlah kita berputus asa dari ampunan Allah dan ratrmat-Np
jika kita bertobat kepada-Np. Sebab, Ttrhanku itu Maha Pengampun dan Maha
IGkal rahmat-Nla untuk menerima tobat hamba-hamba-Np dan memaafkan
kesalahan-kesalahan kita.

KESIMPU LAN

Alat ini meryatakan bahwa isteri al-Aziz tidak membersihkan dirirya. Dia
mengakui memang nafsurya penuh keinginan untuk menundukkan Yusuf. Harya
hal itu tidak tercapai, karena Yusuf terus menampik dan menolaknla. Maka,
walaupun dia bersih karena tidak berbuat, dia tidak bersih dari keinginan png
tidak baik itu.

557

(54) Berkatalah sang raja: "Barvalah dia
(\ftsufl kepadaku. Akan aku jadikan
dia sebagai orang png istimewa bagi
diriku." Ictika raja telah berbicara
dengan Yusuf, raja pun berkata:
'Sesunggrrhrya pada hari ini kamu
mempuqai kedudukan png tinggi di
sisi kami dan menjadi orang )ang
sangat dipercalai."n

(5ryuslf i;ffi .#l:[:lxx,,ffi d*w+u;t{!fa;4c13,6
keuangan negara; sesungguhrya aku
adalah orang )ang Mngatmemelihara
dan sangat mcngetahui. "

bSl:AgL(it!'tfirJV
@hfi ,_<"qtr;At'diIJ6'^#65

D Krilhr doagan eklrh S.9: at-Thrboh.
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TAFSIR

Wa qaalal maliku'tuunii bihii astakhlish-hu li rwfsii : Berlatalnh sang

mja: "Bawalah dia (Ltusuf) kqadafu. Alun afuiadilan dia sebagai omng
yang istimanta bagi dirifu.'
Sesudah pemeriksaan membuktikan kebersihan Yusuf dan setelah terbukti

justru Yusuf merupakan orang )ang benar-benar dapat dipercapi serta orang

yang sangat cerdas dan memiliki ilmu ta'bir mimpi, hati raja tertarik untuk

mengangkat Yusuf sebagai penasihat pribadinla. Berkatalah raja: "Baualah Yusuf

kepadaku. Aku ingin menjadikan dia sebagai penasihat pribadiku yang

mengendal ikan pemerintahanku. "

Ibn Abbas mengatakan bahwa setelah raja mengeluarkan perintahnla itu,
maka datanglatr pesuruh kepada Yusuf, lalu beri<ata: "Tbnggalkanlah pakaian-

pakaian penjara dan pakailatr pakaian baru untuk menghadap raja." Pada masa

itu, berdoalah seluruh penghuni penjara, png dibalas oleh Yusuf dengan doa

pula. Yusuf pada masa itu berusia 30 tahun. Demi raja melihatnp bahwa dia

seorang yang masih muda, raja pun berkata: 'Apakah orang )ang semuda ini
dapat menjelaskan ta'bir mimpiku, padatral ahli-ahli sihir dan ahli-ahli tenung

tidak dapat menerangkannya?" IGmudian Yusuf didudukkan di depanrya serta

diberi sepersalinan pakaian png dipakai oleh orang-orang besar dan sebuah

kendaraan yang biasa dipakai raja-raja serta diangkatlah Yusuf pada hari itu
sebagai pengganti raja. "

Fa lnmmaa lullamahuu qaah inrulul yauma hdairua makiinun amiin:
Ketil@ raja telah berbicam dengan \ltsuf, mia pun berlata: "Sesungguhnya

pada tmri ini lamu mempwtyai l<edudulan yang tinggi di sisi lami dnn

menjadi omng yang sangat dipercayai."

Setelah raja mengetahui kecakapan dan keahlian Yusuf dari tutur katanya

dan setelah melihat keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam dirinya, maka

sang raja berkata: "Engkau mulai hari ini memperoleh kedudukan yang tinggi
dan mendapat kepercalaan penuh dari kami."

Firman Allah ini memberi pengertian batrwa dalam tanla jawab tersebut kita

dapat mengukur kedalaman ilmu lawan bicara dan mengetatrui perilakunla, budi
pekerti, dan adab seseorang. Menurut lahiriah kejadian ini bahwa raja berbicara

dengan Yusuf tanpa menggunakanpenerjemah karenalhsuf telatr dapat menguasai

bahasa Mesir png dipelajarinp dafi al-Aziz dan isterinp.

Menurut pendapat ahli sejarah, raja Mesir pada masa itu adalah al-Walid ibn

Raiyan.

@olaj' alnii' aloa klroratinil adhi : lln uf b erlan : ",4nglatlah afu mmi adi

omng yang mengendalilan l<euangan fl€Saftt;"
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oleh karena raja mendudukkan Yusuf di tempat png tinggi, maka Yuluf

ingh."-"g*g plter;aan png dia pkini sanggup mengerjakan dan bisa

mlmberikan-mantaat kepada rakpt. Maka dia pun berkata: "Angkatlah aku

menjadi pengatur makanan raklat dan pengatur pertanian supala aku dapat

."f.p6lo* rifpt dari batrala kelaparan png akan datang, seperti png engkau

telah mimPikan."

Imii tufiigltun',aliim : 'sesunggnlutya aht adalah ofltttg yang sangat

menelilwm don sutgu mengetalwi.'

61[u psminra kefu&kan itu, ujar ]hsuf, ka'rena aku dapat mengelola makanan

rakpt dengan sebaik-baikrya dan dapat membagirya serara uajar. Selain itu,

aku ahli dalam masalah keuangan, perekonomian, pertanian, termasuk

pendistribusianrya.

Ada riwEAt png meryebutkan batrwa sesudah raja menjelaskan kepada Yusuf

tentang mimpin>L dan yusuf menyampaikan ta'birn1a, maka raja menaryakan

.rr" ri"og"t ti kesulitan png akan dihadapirya. Yusuf menganjurkan supE6

o3" ,"t ittintah rakpt unnlk bercocok tanam dalam masa subur sebanlak-

UanUafula serta memUangUn lumbung-lumbung untuk menyimpan bahan makanan'

Simoa i^if png difumputtan selama tujuh tahun akan dapat dijual kepada

raklat apabila datang masa paceklik. Ketika itu raja bertanla, siapa png dapat

,"Lrc**t, ajuran itu, mata nrsut menjaurab: 'Angkatlah aku menjadi menteri

urusan bahan makanan. Aku sangggp mengprusnla dan mengetatrui bagaimana

cara mendistribusikanrya. "

KESIMPULAN

Ayat-a5at ini mengungkapkan batrwa sesudah jelas batrwa Yusuf bersih dari

segata tuOunan, raja meminta kedatanganrya ke dalam suatu majelis' Dengan

mJmpernatitan tutur tata Yusuf, raja berkepkinan bahwa pemuda itu adalah

,*-rg png cakap dan be.runggung jawab. Maka dia pun mengangkatrrya menjadi

p"rruif,rt piiU"Oir,yo dan mengepalai pemerintatran Mesir (menjabat perdana

menteri dan menteri distribusi).

558

(56) Demikian pulalah Kami berikan
kcdudukan Png tin:gi dan kuat bagi

Yusuf di negeri Mesir; dia boleh
duduk di mana dia mau. Kami
memberikan rahmat I(ami kePada

siapa png Kami bhendaki dan Kami

't#-\fi Jj<JtyrtAfk'qig'&*;,X*r*t;ffi,
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tidak menyia-nyiakan pahala orang
yang berbuat ihsan.

(57) Sungguh pahala akhirat lebih baik
bagi mereka yang beriman dan
mereka itu selalu bertakwa-

,'rfi$'(jgA&if;t;;SW

TAFSIR

wa lu dznalilw malcluntwa li ywuafa fil adhi yanbawwa-u minlna hai-
tsu ya-syaa-u : Demikian pulalah Kami berilan kefudutwn yang tinggi
dan htat bagi fusuf di negeri Mesir; dia boleh fudttk dtmaru dia mau.

sebagaimanaKami (Allah) memberikan kedudukan png kuat (tinggi) kepada
Yusuf dengan melalui berbagai peristiua sampai ke hadapan raja, begitu prtarn
Kami memberikan kedudukan png kuat bagi yusuf di negeri tvtesir, ,.hirggu
dia meqjadi penguasa )ang perinatrrya diikuti oleh segenap rakpt padahal semula
dia masuk Mesir sebagai budak berian }ang dijual hanp dengan beberapa dirham.

Yusuf sekarang sudah mempunlai kekuasaan png meliputi seluruh Mesir.
Yusuf dibuang ke dalam sumur, karena kedengkian saudara-saudararya. IGmudian
Yusuf diambil oleh suatu kafilah dagang png sedang leuat, dan dijuallah selaku
budak di Mesir denganharga yang jauh dari pantas dan ikurlah dia pada keluarga
al-Aziz. oleh karena dia sangat dipercala dalam memelihara amanat, maka yusuf
pun diangkat sebagai pengelola keuangan dan keselamatan rumah al-Aziz. Karena
menampik keinginan isteri al-Aziz untuk memenuhi nafsunya, dia dimasukkan
ke dalam penjara. Di tempat ini bertemulah dia dengan peiayan kerajaan yang
membuat namanla dikenal di istana karena ilmu ta,bir mimpi. 

?

Itu semua adalatr hasil kesabaran, ketabahan menanggung derita, bertanggung
jawab png penuh, iffah, budi pekerti, agama,' serta ieatrtian dan r<ecalipan
memimpin.

Nushiibu bi ruhmainaa man ru-syaa-u : Kami memberitan mhmnt lfumi
kepada siapa yang l{ami l<ehendaki.

Kami memberikan kekuasaan, kekalaan, kesehatan, dan sebagainla dengan
rahmat Kami kepada siapa saja png IGmi kehendaki sebagai pembalasan bagi
kesabaran mereka dan sebagai imbalan bagi perbuatan-perbuatan mereka yang
baik.

Yusuf telah bersabar terhadap tindakan saudara-saudaranla, terhadap godaan
isteri al-Aziz, godaan isteri-isteri pejabat kerajaan Mesir, dan totruoap penoiritaan
penjara.

wa laa nudhi'u ajml muhsiniin : Dan l{ami tidak menyia-rtyialun pahala
omng yang berbuat ihsan.
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Kami (Allah) tidak menyia-nyiakan patrala orang )ang telah berbuat ihsan

dan mereka )ang mensyukuri nikmat-nikmat IGmi. IGmi memberi pahala kepada

mereka dalam bentuk kebahagiaan, kebesaran, dan kekuasaan. Imlah png l{ami

berikan kepada mereka di dunia.

wa ln ajrul at*himti klwirul lit t447iiru (umt nuu wa kaanuu lafroquun:
Sungguh patnla alihimt lebih fuik bagi merela yang beriman doil merela

selalu benalwa.

Pahala akhirat berupa kenikmatan adalah khusus bagi para mukmin png
bertakwa kepada Allah. Pahala akhirat itu bagi mereka lebih baik daripada pahala

dunia, walaupun png diberikan di dunia berupa kekuasaan tertinggi dalam suatu

negara. Semua apa )ang kita peroleh di dunia adalah sedikit sekali jika

dibandingkan dengan nikmat Allah png akan diberikan di akhirat kelak.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan batrwa raja Mesir mengangkat Yusuf

menjadi wazir berdasarkan kecakapan dan keahlianrya, bukan berdasar kepada

kebangsawanannla.

559

'X;fr:€;,;:Etyrte6;i$
,fojg

(58)

(5e)

Dan datanglah saudara-saudara
Yusuf, lalu masuklah mereka ke

daerah kekuasaan Yusuf dan mene-
muinya. Yusuf masih mengenal sau-

dara-saudaranya itu, tctaPi mereka
justru png tidak mengenal Yusuf.

Ketika Yusuf telah menyiaPkan
perbekalan mereka, dia berkata:
"Bawalah kepadaku seorang sauda-

ramu yang sealah dengan kamu.
Apakah kamu tidak melihat bahwa

aku menyempurnakan takaran
untukmu dan aku adalah orang )ang
sangat baik di antara orang-orang
png melapni tamu."

"Jika kamu tidak membawa sau-
daramu itu kepadaku, niscaya aku
tidak akan memberikan lagi tim-
bangan kepadamu dan janganlah
kamu mendekati aku lagi."

(60) qffi io*-,{3"6fr f,e,}:drg
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(61) Jawab mereka: 'Kami akan berdap
upaya untuk membujuk orang nur
kami tentang hal ini dan kami akan
melatsanakann)a.,,

(62) Yusuf berkata kepada orang-oxang
suruhan:'lgtakkanlah semua barang
mereka di dalam kendaraannya,
supaya mereka mengetahuinya
apabila mereka telah kembali kepada
keluargan5a, semoga mereka kembali
lagi kepada kita."

@i"V655',6'ni"t!;3,t16

'#dE'4:#qlG)*I:4.36;
@'oF,iffX'di{$(t531,nifrUJ3_

TAFSIR

wa jaat ikhwatuyunsufa : Dan datanglah saadam-saudam yusuf.

Saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari batran makanan, karena daerah
mereka, Kan'an, dan negeri spm pun tengatr dilanda ap? )ang tidak dialami
negeri Mesir. Ya'kub menyuruh kesepuluh anaknla, selain tierya.in, pergi ke
Mesir untuk membeli bahan makanan. Pada uaknr itu Yusuf telah menjadi meiteri
distribusi di tanah Mesir, png keadaannla telatr termasyhur di mana-mana.

Fa da*lwluu 'abihi : rnht masukrah mereka ke daemh kelamsaan yusuf
(don mmemuiltya).

Setelah tiba di Mesir, mereka menghadap yusuf untuk meminta agar mereka
diizinkan membeli bahan makanan.

Fa 'amfahum : lfusuf masih mengennl saudam-saudamnya itu.
setelah Yusuf menemui para tamunya, dia mengenali mereka, karena \{ajatr_

wajah mereka masih melekat benar dalam ingatannla. Tbrlebih gerak-gerik meieka
sewaktu akan memasukkan yusuf ke dalam sumur.

Boleh jadi Yusuf mengenal mereka. sebab, para pegauai dan budak-budakrya
telah menaryai mereka tenang asal kediaman dan keadaan sebelum menghadap
Yusuf. Para pegawai itu tentu telatr menjelaskan kepada yusuf mengenai siat
kesepuluh orang tersebut dan tentang asal mereka.

wa hum bhuu mw*iraun : Dant mercla justru yang tidak mengenal
lltsuf.

Para tamu itu tidak mengenal yusuf, karena sudatr sangat lama mereka
berpisah dan masing-masing telatr berubah rupa akibat perjalanan usia. Mereka
telah berangsung-angsur tr,ra dan karena melihat kebesaran Yrsuf dengan keindahan
pakaiannp.
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Mereka sama sekali tidak meryangka bahwa Yusuf adalah saudaranya yang

sudah menduduki posisi sangat tinggi.

Wa lammaa jahharnhum bi iahaazihim : I{etila lltsuf telah menyiaplan
perbelalan merela.

Setelah Yusuf menyiapkan perbekalan untuk mereka dan masing-masing

mendapat sekadar bawaan seekor unta dan yang mereka perlukan untuk perbekalan

mereka dalam perjalanan, saudara Yusuf juga meminta bahan makanan untuk

orang tua mereka dan saudaranla yang tidak ikut bersamanla menghadap Yusuf.

Qaala'tuunii bi a-khil lakum min abiikum : Dia berlata: "Bawalah

l<epadafu. seorang saudammu yang seayah dcngan l(amu."

Aku akan memenuhi permintaanmu, jawab Yusuf, dengan syarat jika kamu

bersedia membawa saudaramu yang sealah (Benyamin) yang tidak datang

bersamamu sekarang. Aku ingin sekali melihatnla.

Dalam Sifrut Talwin dijelaskan bahwa Yusuf berpura-pura menuduh mereka

mata-mata, png datang untuk mengetahui rahasia negeri. Tentu saja mereka

membantahnp dan menerangkan bahwa mereka bersaudara berjumlah dua belas

orang, putera dari penduduk Kan'an. Saudara mereka png kecil tinggal bersama

orang tua, sedangkan seorang lagi sudah tidak ada. Mendengar itu, Yusuf
menekankan tuduhannp. Beliau berkata: *Kamu tidak boleh meninggalkan Mesir
sebelum datang saudaramu png muda itu."

Maka tinggallah seorang di antara mereka sebagai jaminan dan pulanglah

yang lain untuk mengambil saudaranla itu. Waktu inereka membuat undian siapa

yang harus tinggal, maka keluarlah nama Slammaun. Yusuf kemudian menyuruh

mereka mengisi karungnya dengan gandum. Yusuf mengembalikan barang

pembayaran harga gandum dengan memasukkan ke dalam karung mereka, selain

itu Yusuf menyuruh mempersiapkan bekal untuk perjalanan mereka. Semua

perintah dilaksanakan dengan baik oleh para pegawainla'

Alaa tamutu annii uufil lwila : Apalah lamu tidak melihat bahwa aht
merry emp unutlan talamn untulqnu.

Untuk menarik hati mereka supaya mau datang kembali dengan membawa

saudaranp yang muda, Yusuf pun berkata: "Aku menyempurnakan takaran

(gandum yang dibeli) untukmu dan memurahkan harganla."

Wa arw khairul munziliin : "Dan aht adalah orang yang sangat baik di
antam omng-omng yang melayani tamu."

Aku telah melayanimu sebagai tamu dengan sebaik-baiknya dan aku

memberikan kepadamu perbekalan yang cukup selama dalam perjalanan, selain

gandum png kamu beli.
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Dengan memperhatikan bunyi firman ini nptalah batrwa riwalat png
diterangkan oleh siftrut Thkwin di atas tidak dapat kita benarkan.

Fa il lam ta'tuunii bihii fa laa lwitt rakum ,indii : ,,Jila lannu tidnk
membawa saudamrnu itu kqadaht, niscaya afu tidnk alan memberilan
lngi timbangan kcpadamu. "

Jika kamu kembali ke mari untuk mencari bahan makanan dengan tidak
membawa serta saudaramu, maka aku tidak akan memberi lagi bahan makanan
kepadamu. Jangankan mendapat tambahan dan kelebihan, mindapat sebanlak
lang kamu kehendaki pun tidak akan aku berikan.

wa laa taqmbuun : 'Dan janganrah ramu menderwti aht ragi."
Janganlah kamu memasuki negeriku lagi. Firman Allah ini memberi

pengertian bahwa saudara-saudara yusuf mempunlai keinginan untuk kembali
lagi dan hal itu diketahui oleh yusuf. Menurut lahiriahnp, sikap yusuf ini
dilakukan berdasarkan uahyu.

@aluu sa nuruawidu 'anhu abaaltu : lawab merela: "Kami alan berdaya
upaya untukmembujuk omng tua lwmi tentang tml ini.,
Atas permintaan Yusuf, mereka pun menjanab: 'Kami akan mempergunakan

semua kesanggupan kami untuk membujuk alah kami supala mengizlnkan kami
membawa saudara kami itu. Alah kami tidak mau melepaskan saudara kami
sejak saudaranya )ang seibu dan sealah dengan diameninggal. IGmi akan berdala
upap untuk membujukrya, supala kami dapat memenuhi kehendakmu."

Wa inrwa la faa'iluun : Dan kami akan melaksanalannya.,'

Insla Allatr, kata saudara-saudara yusuf, kami akan mempergunakan segala
dap upap untuk membawa saudara kami itu.

wa qaala li fityaanihi : lfusuf berlata kqada orang-omng suruhan.

Berkatalah Yusuf kepada orang suruhan )ang ditugaskan untuk menakar
gandum bagi para pembeli:

Ij'aluu bi dhaa'atahumfii rihaalihim : "Iztald(onlah semua fumng merelu
di dalam l<endnmnnnya.'

Letakkan kembali barang-barang mereka png telah diserahkan kepada kita
sebagai pembapran harga gandum (sistem barter), ujar yusuf, pitu rutit-t<utit
dan sepatu-sepatu ke dalam barang mereka dengan tidak diketahui oleh yang
punya.
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La'albhum ya'rifuutuhot id.ztn qabbuu iha ahlihim : "Supaya merelu

mengetahuinya apabila merela telah lcembali kqada lcehtanganya."

Supaya mereka mendapatirya kembali barang tersebut setelah mereka tiba di

rumahnla masing-masing. Selain itu, juga Supala mereka mengetahui bahwa

terhadap bahan makanan png telatr kita berikan itu kita tidak menerima

pembayaran.

La'allahum yarii'uun : 'semoga merela l<cmbali lasi kqada kita."

Kita melakukan yang demikian itu supala mereka mau kembali lagi kepada

kita dan mereka mau mengakui kebagusan muamalah kita.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menerangkan tentang kedatangan saudara-saudara

Yusuf ke Mesir dan tentang kebaikan sifat Yusuf dalam menerima kedatangan

mereka serta memenuhi permintaannp.

560

f;fifr, T:H ffi'J,h'-"'#*1 9 Esc, tl'] tt &;fifF,ts
alan rrami, tidak akan diberikan lagi 'AEbJg)69(6U;6iS++iI
takaran sesudah ini kepada kami. u 

^'- - tt.tz(
Maka kirimkanlah berserta kami @3P.1-J
saudara kami (Beqamin), suPaya

kami dapat kembali memperoleh
bahan makanan dan kami sungguh-

sungguh akan memeliharanya. "

(64) ya'kubberkata:"Apr*rl-lT,iy:b^;1,rF'St5W);1L'.*trS jv
mempercayakan dia kepadamu -'7'L5-f -' -- -//-' )
sepeiti kepercayaatr,t::i ^3.rg$r'6lg!P),&W

(63)

kuberikan kepadamu) atas saudaramu

terdahulu. " Maka Allah sebaik-baik
pemelihara dan Dialah Yang Maha
Rahim dari segala png rahim.

TAFSIR

Fa lamman mja'w iht abiihim qaaluu yaa abaanaa muni'a minrwl luilu:
Mala letil@ kembali kqada ayafutya, mereka pun berlun: "Walni ayah

lami, tidakalun diberilan lngi talamn sesudah ini kqada lami.'
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saudara-saudara yusuf setelah tiba kembali dari Mesir, mereka segera
menemui a1ahrya, serala berkata: 'Ferdana Menteri Mesir telah mengeluurrun
perintatr batrua kami tidak dibenarkan membeli gandum lagi pada masa mendatang
jika kami tidak membawa saudara kami, Benyamin.

Fa arcil ma'anoa a-khaarun rulaal : Mala kiimlanlah benena knmi
saudam lumi @enyamin), supaya lami dapat l@mbali memperoleh bahan
makarun.

Maka, kata mereka selanjutnla, izinkanlah kami membawa pergi Benlamin
bersama kami supala kami dapat membeli bahan makanan ortol ,iu"t* trurg
dan supala kami memenuhi slarat png telah ditetapkan perdana Menteri, png
telah memperlakukan kami dengan sangat baik.

wa innaa lahuu lahaafi-zltuttn : Dan kami sungguh-sungguh alun
memelilamnya.

I(ami benar-benar akan menjaga Benyamin, tambah mereka, baik di dalam
perjalanan maupun waktu berhenti (istirahat). Dia tidak akan menemui gangguan
apa pun. Mereka berkata demikian, karena mepkini bahwa permintaan itu itan
ditolak oleh alahnp png masih rrauma dan tentu tidak menghendaki peristiwa
png menimpa Yusuf beberapa waktu lalu terulang lagi.

Qgala hal aamarukum 'alaihi ilraa renmta amfuttukum ,alaa a-khiihi min
qablu : Ya'Aab berkata: "Apalwh aht aran mempercuyatun dia kqadamu
seperti kepercayaanku (yang kuberikan kepadamu) atas saudaramu
terdahufu?"

Apakah kepercayaanku sekarang terhadap Benlamin, tanla ya,kub, tidak
sama dengan kepercapanku kepadamu terhadap yusuf waktu itu? Bagaimana
aku mempercapkan anakku, Beryamin, kepadamu, padahal kamu telah melakukan
perbuatan )ang sangat keji terhadap saudaramu yusuf?

Fallaahu khairun haafi-zlun : Mala Allnh sebaik-baikpemeliham.

Aku bertawakal kepada Ailah dalam memelihara Benyamin dan tidak
bertawakal kepadamu.

wa huwa arhamur mahimiin : Dan Diatah llang Maha Rahim dari segala
yang mhim.

Aku mohon kepada Allah, Tirhan yang Maha Rahim dari segala yang rahim,
semoga merahmati aku dengan memelihara Beryamin dan tidak lagi menimpakan
bencana atas diriku dengan hilangnp yusuf.
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Lahiriah pernlataan ini menunjukkan bahwa Ya'kub mau melepaskan

Benpmin pergi bersama-sama mereka, karena mereka tidak menaruh kedengkian

terhadap Beryamin dan supala mereka dapat membeli makanan Fng sangat

dibufthkan.

KESIMPU LAN

Dalam ayat ini Allatr menjelaskan bahwa saudara-saudara Yusuf sesampainla

di rumah masing-masing melaporkan batrwa j ika pada masa mendatang Benpmin
tidak diizinkan pergi bersama mereka, maka mereka tidak dapat lagi membeli

bahan makanan di Mesir.

56r

(65) Ketika mereka telah membuka
karung-karungnya, mereka mene-
mukan harga pembelian gandum
yang telah diberilan itu dikernbalikan
kepadanp. Mereka berkata: 'Wahai
aphkami, apalagi )ang kita cari. Ini
harga-harga gandum kita, yang
dikembalikan kepada kita. Kami
dapat membeli makanan png kami
bawa pulang dari Mesir untuk
keluarga, kami memelihara saudara,
kami mendapatkan lebih dari sekadar
yang dibawa oleh seekor unta. Itu
adalah takaran png paling sedikit.

(66) Ya'kub berkata: 'Sekali-kali aku
tidak akan melepaskan dia (Be-
nyamin) beserta kamu, sebelum
(kamu) berjanji yang kuat yang
disertai 5r,mpah dengan nama Allah
bahwa kamu benar-benar akan
membawa dia kembali, kecuali jika
kamu semua binasa." Maka ketika
mereka memberikan janji yang
diminta itu, Ya'kub pun berkata:
Ailahlah png menjadi salsi atas apa

)ang kita bicarakan."

'"6td'lrtr&6)i€:lf1rriig;
{i,cti(>,t$Wc6qq}6

41'S{tr;1;ewyiii,is+*iJ4l
#1*fq\

b64,,;$;68"&{;rtJ6
i&.;:4)tffi:',b,fAiffi,ffi

@'Jg)6c,F:irtJrg
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TAFSIR

wa lammaafttahuu mataa'aham wajahu bi4tu,arohun rudfut itaihim:
Ketil(n merel<n telah membura tarung-larungnya, merela menemulan harya
pembelian gandum yang telah diberitwn itu dil<embalilwn trepadartya.

sewaktu mereka membongkar barang-barang png telah dibelinya, mereka
menemukan barang miliknla png telah diserahkan kepada Perdana Menteri Mesir
sebagai alat pembayaran (sistem barter) atas harga bahan makanan lang mereka
beli. Barang-barang itu dimasukkan kembali ke dalam karung-karung mereka
oleh pegawai Yusuf tanpa sepengetahuan mereka.

Qaaluu yaa abaarua maa rubghii : Merela berlata: .wahai 
ayah lwmi,

apalagi yang kita cari?'

untuk menguatkan pendapatnp agar diizinkan membam Benpmin ke Mesir
seperti diminta Perdana Menteri negeri itu 1ang tidak lain adalah yusuf, mereka
berkata kepada alahnp, Ya'kub: 'Apalagi png kita cari lebih dari ini? sungguh,
Perdana Menteri itu benar-benar sangat memuliakan kami dan ."*eiihura
keselamatan kami."

Han4zihii bi4lwa' atunoa ruddat ilafuaa : * Ini hnrga-twrya gandum kita,
yang dikembalilan lcqada kita.'

. Ini barang-barang milik kita lang semula telah kita serahkan kepada Ferdana
Menteri Mesir sebagai alat pembayaran atas bahan makanan png kita beli. Ini
semuanla seb4gai tanda kemurahanrya.

wa rwmiiru ahlarua : Kami dapat membeli malanan yang lami bawa
pulang dari Mesir untuk lrelwrya.

Jika kami pergi lagi ke Mesir dengan membawa saudara kami, Benyamin,
sesuai dengan permintaan Perdana Menteri, tentulah kami dapat memberi bahan
makanan kepada keluarga kami tanpa harus membayar.

Wa ruhfu-zltu a-khoanaa : I{ami memeliham saudam lami.
sungguh, kami berjanji akan memelihara saudara kami dengan segala

perhatian kami. Maka janganlah alah merasa khauatir.

wa nazdaadu luila ba'iir : I{nmi mendapatlan tebih dari seladar yang
dibowa oleh seel<or unta-

Jika saudara kami turut serta bersama-sama kami ke Mesir, tentulah kami
bisa memperoleh lagi bahan makanan sebaryak beban seekor unta atas nama
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saudara kami. Untuk penghematan, Yusuf memberikan kepada tiap orang sekadar
yang dapat dibawa oleh serkor unta.

Dzonlil@ lwihry yasiir : Itu adal.ah talamnyang paling sedikit.

Memberi gandum seberat png dapat dipikul oleh seekor unta adalah png
sangat mudah bagi seorang )ang sangat pemurah itu.

Sgala lan unihhuu ma'akum hofraa tu'tuuni mautsiqam mirwllaahi :
yn'htb berluta: 'Selali-kali alat tidak alan melqaslun dia @enyamin)
beserta kamu, sebelum (fumu) berjanji yang hta yang disenai sumpah
dengan namn Allnh.

Oleh karena Ya'kub masih trauma atas peristiwa png menimpa Yusuf, maka
ketika saudara-saudara Yusuf kembali minta izin untuk membaua pergi Beryamin,
dia tidak begitu saja melepasnp. Dia berkata: 'Sekali-kali aku tidak akan
melepaskan Benlamin pergi bersamamu, sebelum kamu berjanji png dikuatkan
dengan sumpah dengan nama Allah untuk tetap menjaga Benlamin."

La ta'tuntunii bihii itha ay yuhaaltu bikum : "Baltwa lamu benar-
benar alan mernbana dia lcembali, lreanli jila lumu semua birusa."

Kamu harus bersumpah akan membawa kembali Benlamin, kata Ya'kub,
kecuali kamu semua ikut binasa, dan tidak ada yang bisa kembali selamat.

Fa lamman aa4auhu mau4siqahum qaoalallaahu 'alaa maa rwquulu
wakiil : Malu l@til(a merela memberilan janji sqeni yang diminta itu,
Ya'htb pun berluta: *Allnhlah yang menjadi salrsi atas apa yang kita
bicamlan."

Setelah mereka berjanji seperti png diminta a1ahrya, Ya'kub, dengan
dikuatkan dengan sumpah, maka Ya'kub pun berkata: 'Allah png menjadi saksi
atas semua png kita bicarakan ini. Dialah sebaik-baik pemelihara dan Dia pula

)ang menaufikkan kita untuk men)rempurnakan janji."

KESIMPU LAN

Dalam alat ini Allah menjelaskan batrwa saudara-saudara Yusuf mendapatkan
kembali semua barang png telah mereka serahkan sebagai alat pembalaran atas
pembelian bahan makanan yang mereka beli. Setelah saudara-saudara Yusuf
berjanji dengan dikuatkan sumpah, akhirnp Ya'kub mengizinkan mereka
membawa saudaranla, Benlamin, pergi ke Mesir untuk membeli batran makanan.
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562

(67) Ya'kub berkata: 'Wahai anak-
anakku, janganlah kamu memasuki
(negeri Mesir) dari pintu )ang satu,
(tetapi) masuklah dari beberapa
pintu, bersebar. Aku tidak dapat
menolak ketetapan Allah terhadap
kamu, walau sedikit, karcna semua
hukum hanp berada fi tangan Allah.
Kepada-Nya aku menyerahkan diri
dan kepada-Np pula semua orang

lang bertawakal menyerahkan diri. '
(68) Ictika mereka masuk sesuai dengan

yang diperintahkan oleh orang
tuanya, png demikian teNrtu tid4k
membuat mereka terhindar dari
ketetapan Allah. Akan tetapi ada
suatu kebutuhan pada diri b'kub
yang ingin dia selesaikan, dan
sssrrngguhnlaa &'kub itu benar-benar
orang )ang mempuqai ilmu karena
Kami telah mengajanrya; akan tetapi
kebanyakan manusia tidak menge-
tahuinP.

'636(3r5"3.jr1,{irrr j6{ls,#36CY;16'rt'L+J/jt;ov
;lo,'\r.LStzA"eltrc:&

t6;qf)'A'A-vWs.;;-l
w5w66{6;

TAFSIR.

Wa qaalayru baniyya loo tod+lnitttt mim foabiw wodtidiw wodHuluu
min abwaabiln mutafiniqatin : Dq,h'htb furkota: "Walwi anakqtakh4
janganlah lamu mosukfuripintuywng satu, rrrosukot dari beberryapiilu,
bercebar.

Ya'kub menasihati anak-anakrya agar memasuki Mesir tidak bersama-sama
dengan melalui satu pintu. Mereka diminta masuk Mesir melewati beberapa
pintu dan tidak bersama-sama, tetapi tersebar, sehingga tidak didengf,i onmg
ataupun tidak masuk dalam perangkap.

Ada yang berkata bahwa dengan nasihatn)a inr Ya'kub bermaksud supEa
anak-anakrya menghadap Ferdana Menteri Mesir deagan sendiri-sendiri melalui
pintu gerbang png berlainan. Dengan begltu mereka bisa melihat deqgan mata
kepala sendiri, bagaimana air muka krdana Menteri iur dan gerak-gerik t ngennJa,

serwaktu Perdana Menteri itu melihat mereka.

*$giitr'hfl,#teffi
@,Jg$t,yi#
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Kebaryakan atrli taftir meryatakan bahwa hikmat Ya'kub memerintah anak-

anakrya untuk berbuat demikian supa5a mereka terpelihara dari pandangan-

pandangan beracun. Memang ada beberapa hadis png menjelaskan adanla mata

beracun png bisa mencelakakan orang )ang dipandangrya.a

Oleh karcnarya, Nabi sau,. melindungi al-Hasan dan al-Husain dengan doanla:

3';,bl
"Ahrnelinfungi koru brfrm dengot kolinat-kalfuat Allahyang sempurna dai
segala sean foi binatorg hns fun fui matayang bemcwl"

Wa mu ughnii 'ankun milulloald min syaiin : Aht tidak dopat menolak
ketetqan AIM terlwdq knrnu, walau honp sedikit.

Wahai anakku, kate g'1u5 keinbali, amalkanlah nasihatku. IGtahuilah bahwa

aku tidak dapat menolak sesuatu qadha-Np terhadap kamu, karena qadha dan

qadar TUhan tak dapat ditolak oleh pentadbiran (rekalasa) manusia. Kita harya
membuat sebab-sebab, )ang memberi pengaruh jika diizinkan oleh Allah.

Inil huknu iUaa ,illaahi : Ktttwla semtut huhttn harrya bemda di tangan

Alloh-

Allahlah png dapat menetapkan serurtu dalam menadbirkan alam ini, dan

dalam mengaitkan sesuatu sebab dengan musababnya. Oleh karena itu hendaklatt

kita kembalikan semua mesalah kepada Allah.

'AloiLi tavalthalta : Kqfu-t{y afu motyeruhlan diri.

IGpada Allahlah aku meryrerahkan diri, dan aku meridhai semua apa )ang
diperbuat-Np.

Wa'aloihi frl ydstvokfulil mutavak*ihan : o Dot kq afu-I'lya p ula s eruta
onmg yang berawakal nmyeruhkan diri."

IGpada Allahlah kita bertawakal, tidak kepada sesama makhluk dan tidak
pula kepada diri sendiri. Hendaklah tiap mukmin dalam menghadapi suatu
pekerjaan atau tantangan selalu menyiapkan diri, selain melakukan hal-hal png
memu4gkinkan dia mencapai maksudn5a. Di samping itu, dia menyerahkan hasil
akhir sepenuhnya kepada A[ah dengan mengharap taufik dan pertolongan-Np.

tr Brca alBulfui 76:. 4fr tlfiS; 76:36 fr.2263. Baca kbrnan Zkir tllntuk memgetalnri

doa{@ melinengi mak dri msta jahat, boca juga futl Ma'd (al-Mahasin lX:. 3568-3572).

-rl VP&A )rG' qW ;y bet 6'j1,,,"q

2023



202+ Surat 12:\ir$f luz 13

wa lammaa da*luluu min lui4su amaruhwn abwrham : Itetil@ merela
masuk sesrmi danganyang diperiltahkan oleh orung tuailya.

Mereka memasuki kerajaan Mesir sesuai dengan nasihat ayahnp, pkni
memasukinya leuat beberapa pintu.

Maa kmru yughnii 'anham mfuuilottti min syai-in :'^r demikian iru
tentu tidakmemhnt mcrelaterhildar dan ketaqan Altah.

Namun demikian tidak berafti setelah mereka melaksanakan nasihat a5ahrya,
mereka otomatis terhindar dari sesuatu masalah. Benpmin harus tertatran di
Mesir dengan alasan adarya tuduhan mereka mencuri. Tbntu saja, kabar ini
membuat Ya'kub sangat bersedih. 

n-

Illaa haajaan fii rutsi ya'qauba qa4tudtaa = AJroil tetapi ada swtu
lreburuhanpada diri Ya'hrbyang ingin dia selesailant.

Ya'kub mengetahui bahwa tidak ada seorang pun )ang dapat menolak qadha
ftetetapan) Allah. Akan tetapi ada suatu hal png berkecanruk dalam jiwarya,
png tidak ingin diryatakan kepada anak-anahrp dengan terus terang. Dia berpesan
png demikian kepada anak-anaknp dengan tanpa disadari oleh anak-anakrya,
apa )ang sesungguhnp dimaksudkan oleh ya'kub dengan pesannla itu.

wa intwhuala4uu 'ilmil linoa 'arhmttoartu : Dan seswgguturyaya,htb
itu bour-berur oftmg yailg monpmyai ilmu laneru Kani tehtt mcngajamp.

Ya'kub benar-benar sebagai orang )ang mempunpi pengetatruan png khusus
diberikan kepada para nabi, karena wahyu png telah t<ami ueritan t p.o-r.

wa laakintu ak4sarun ruasi laa ya'bmuun : Alan taapi lcebanyatan
manus ia tidak mengetahuiny.

Tetapi kebaryakan manusia tidak mempuryai ilmu dan tidak mengetatrui
bahwa kita harus memadukan antara usaha dan ayakal. Itulatr }ang dilakukan
oleh Ya'kub.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini Allah menjelaskan bahwa E'kub menyuruh anak-anakrya
png pergi ke Mesir dengan membaxa serta Beryamin untuk memasuki negeri
tuan rumatl dengan melalui pintu png berlain-lainan untuk menjaga mereka dari
bencana mata beracun atau untuk memenuhi hikmat png lain.
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563

(69) Ketika mereka msnghadxp Yusuf,
m4ka fix Clltsu0 membawa sauda-
ranya (Benyamin) ke kamarnya,
serap bcrkata: "Sesunggrrhnya aku
ini adalah saudaramu, maka jangan-

lah bergelisah hati dengan perbuatan

)ang telah mereka lakukan."

siapa png dapat menemulan akan
diberi hadiah gandum sekadar beban
Seekor unta dan afu ini menjamin
akan memberi hadiah itu."

J6tst$e,frA&6e"\Aj
$tuq$i1n:i,y,yl

qt,\_rJ/"aJ

"o'Hl1,follii,li,:I*','#llxffi lF'ffi'#*-W,f#.
il:i:1,TffiT"il["T'ff'fifiH #y;t?i,6y,:iiA *;{t.
kendaraan saudaranya. IGmudian a!- t.,4
scseoftrng berseru dengan berulang- olts3!':F
ulang: 'Wahai kafilahunta, scsung-
guhrya kamubenar-benar orang yang

mencuri."
(7t) Berkata'f.iiTlf;il1T3#:i 6itry662$6W$g

krdana Menrcri: 'Apa yang kamu
cari, dan apa yang hilang dari
kamu?"

(72) Jawab pengawar itu: "rhmi kehi- #bi;c.fl;qfielanganmangkukpngbercaprajadan 7

@

(73) Mereka menjawab: "Demi Alrah, 'JJl-(%Y;4i36)g6AE
sungguh telah kamu ketahui, kami
oaangtemaributanuntukmembuat oi6.(K6rljJtrg-
kenrsakan di brmi dan kami butanlah
para pencuri."

(74) Paru, pengawal bertanya: 'Apa
ganjaran (hukuman) yang akan a-fo;!t1iL;:f:'Y;631tr6
diberikan kepada pencurijika kamu
ternlata berdusta?"

,", 
fiEoulJfi h ;ffi ffi ${ft:94 F., 4c,'"g:e469
ada mangkuk ekan ditahan. Itulah WWI6Y+
ganjarannya. Demikianlah kami
memberikan pembalasan kepada
onmg )ang talim."
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(76) Maka mulailah Yusuf memeriksa
barang-barang dalam karung mereh,
sebelum memeriksa milik saudararya
(Benyamin), barulah kemudian
mengeluarkan dari karung Benpmin.
Demikianlah kami mengilhamken
kepada Yusuf untuk memperdaya
mereka. Yusuf tidak menyiksa
saudaranya menurut aturan raja,
melainkan jika dikehendaki oleh
Allah. Kami (Allah) mengangkat
beberapa derajat orang png Ihmi
kehendaki, dan di atas tiap orang
png berilmu masih ada orang )ang
lebih mengetahui.r2

'p)={rt.'J5;{;;{@
"{*.3irJli,*ie\4_15"4.Ftvffii:t

q)y, ,ta't{Esgttzg
+6:t6'it{t-qf$c;er
@ry&,s+,r,j,i{tsU

TAFSIR

Wa lammaa da-kluluu 'alaa yuusufa aowoa ilaihi a-khaahu : Iktila
mercla menghadap lltsrt, mal(a dia (Llnufl mcmbawa saudamnya (Benyamin)
l<e larnamya,

Ictika mereka menghadap Yusuf di dalam majelisnp sesudah masuk ke
dalam pendopo sesuai dengan perintatr a1ahn1a, Yusuf membawa Benlamin ke
kamar pribadinp dan memperlakukannp dengan sebaik-baikn1a.

Qaaln innii aru a-khuuka : Se ruya b erkata :' Ses ung guhnya aht ini adalah
santdammu."

Yusuf mengatakan kepada Benpmin bahwa mereka berdua adalatr saudara.
"Aku ini adalah saudaramu," ujarnla.

Fa loa tab4ais bimaa kaanuu ya'maluun : 'Malu janganlah beryelisah
lwti dengan perbuatan yang telnh merela lahtl@tt.'

Janganlah kamu merasa gelisatr terhadap semua perbuatan mereka, kata Yusuf
kepada saudaranla, Benyamin. Tetapi Yusuf meminta agar masalah hubungan
saudara itu dirahasiakan dan tidak diberitatrukan kepada saudara-saudara png
lain. Benpmin juga diminta tidak memberi tatru bahwa Yusuf mencari jalan
bagaimana Benpmin bisa tinggal bersamanla di Mesir.

Ada 1ang meriwayatkan bahwa saudara-saudara Yusuf ketika menghadap
Yusuf mengaakan: 'Ini saudarakami, kamitelah membawarya." Yusuf menjawab:
'IGmu telah berbuat kebajikan dan kamu akan memperoleh pembalasannp dari

12 Kaitkan dengan 5.6: al-An m, 16.
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aku. Yusuf pun menjamu mereka, dengan tempat duduk tiap meja dua orang,

dan tinggallah Benlamin sendirian. Ictika itu menangislah Beryamin, dengan

katanya: 'seandainya Yusuf masih hidup, tentulah dia duduk bersamaku. " Melihat

Benyamin duduk sendirian, Yusuf berkata: 'saudaramu duduk sendirian, baiklah

aku menemaninp." IGduanla pun makan bersama. 'Kamu sepuluh orang, tiap

dua orang dari kamu menempati satu kamar. Yang seorang ini tiada mempunyai

teman, maka biarlah dia tidur bersamaku, " kata Yusuf menjelaskan tempat mereka

menginap selama berada di Mesir.

Semalam suntuk Yusuf berbincang-bincang tiengan Benlamin, termasuk

berbincang mengenai keluarga dan putera-puterinla. Benpmin berkata: "Aku

mempunpi sepuluh anak, yang nama mereka kuambil dari nama seorang dari

saudaraku yang telah meninggal." Mendengar penuturan itu, Yusuf mengatakan:

"sukakah engkau jika aku menjadi pengganti saudaramu lang telah meninggal?"

Jawab Benlamin: 'Siapa png bisa mendapat saudara seperti engkau?" Akan

tetapi engkau bukan putera Ya'kub, bukan putera Rahil." Mendengar jawaban

itu, Yusuf pun menangis serala memeluk Benlamin, dengan berkata: 'Aku inilah

saudaramu."

Fa hmmaa i ahhaznhum bi i aluazihim i a' alas siqaay ata fii mhli a'khiihi :
Ketit@ Yusuf telah merryiaplun segala leperluan merel<n, beliau pun

meletal<lan mnnghtk di dnlam lcendamnn saudnmnya.

Setelah Yusuf menakar gandum untuk mereka dan menyiapkan perbekalan-

perbekalan lainnya, beliau pun meletakkan mangkuk di dalam kendaraan Benyamin

seperti )ang telah disepakati berdua. Ini dilakukan sebagai jalan untuk bisa

menahan Benyamin agu tetaptinggal di Mesir dengan tidak diketahui oleh seorang

pun. Yusuf mengetahui, betapa ayahnla akan bersedih hati, ketika mengetahui
janji yang diperbuat saudara-saudaranp tak dipenuhi juga. Namun Yusuf tetap

ingin saudaranya itu tinggal bersamarya di Mesir, maka niatnla itu dilakukan
juga.

Tbumma adz4znrw muqdz4zinun : Kemudian seseomng berceru dengan

berulang-ulnng.

Saudara-saudara Yusuf dengan riang gembira bergegas meninggalkan istana

kerajaan untuk kembali ke negerinp. Tetapi tak lama kemudian terdengar suara

teriakan yang memanggil mereka berulang-ulang.

Ayyaulul'iiru inrulatm la sanriquw : "Waltai l@filnh wfio, s esuttgguhrrya

kamu benar-benar omng yang mencui."

Wahai orang-orang yang mengendarai unta, teriak pegawai kerajaan.

Berhentilah kamu. Kamu adalatr pencuri. Janganlah kamu berangkat sebelum

kami memeriksa barang-barang bawaanmu.



2028 Surat 12: Yusuf luz 13

Qaaluu wa aqbaluu 'alaihim mao dzot tafqiduun : Berlatalah saudam_
saudam Lfusuf sambil menghampiri pengawat perdana Mentei: .Apa yang
lwmu cari, dan qa yang hilang dari lannu?,

saudara-saudara. yusuf bertanya kepada pengawal sambil menghampiri
mereka: 'Apa lang hilang darimu, dan apa png kamu carl?- sauoari-saudara
Yusuf merasa bahwa dirinp tidak pernatr rr"ngumbit sesuatu png bukan miliknp,
karena itu mereka heran jika disebutkan ada barang kerajaan png hilang

Qaaluu rufqidu shuwaa'al maliki : rawab pmgawar itu: *I{arni kehiloryan
mangfuk yang bercap mja.,
Kami kehilangan takaran (mangkuk) png bercap raja, png kami pergunakan

untuk menakar gandum-gandum bagi semua orang.

wa liman jaat bihii himlu ba'iirin : Dan siapa yang dapat menemuran
alan diberi hadiah gandum selwdar beban seetcor ini.
orang )ang menemukannla, kata pengawal kerajaan, akan diberi hadiah

gandum seberat png dapat dibawa oleh seekor unta.

wa arw bihii zn'iim : "Dan aht ini menjamin aran memberi hadiah itu.,,
Kata pengawal lagi: %,ku menjamin bahwa orang )ang menemukannya akan

diberi hadiah."

Qaaluu talhahi la qad 'alimtam maa ji,twa linufsida fil atdhi wa moa
\unrua saariqiin : Merera meniawab: 'Demi Alrnh, singgun tehh ramu
l<etahui, lami datang ke mai bulan untuk memh&t l<erusalan di bumi dan
lami bulanlah pam pencrtri. "

. Merasa dicurigai sebagai pencuri, tentu saja saudara-saudara yusuf ter-singgung. Kata mereka: 'Demi Allah, tamu telah mengetahui dengan
memperhatikan keadaan kami berkali-kali bahua kami datang ke Mesir bukan
untuk membuat suatu kerusakan, lebih-lebih untuk mencuri it, bukan tabiat
kami. Bagaimana kami mau mencuri harta milik orang )ang ielah memuliakan
kami dengan sebaik-baiknp. Kami pun belum pernah ir.n iri, waraupun harya
sekali. "

Qaaluu famaa jazna-uhut in kmtwt rcoa*ibiin : fum p mgawar beftanya :
"Apa ganjamn (hufuman) yang arwn diberikan kqadn'pencuri jita ramu
ternyata berdusta?"

Tetapi pengawal tetap meranjutkan usahanp melakukan penyelidikan. .Apa
ganjarannya (hukumannp) bagi si pencuri jila nanti kamu ternpta berdusta
karena terbukti mencuri?"
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@ahta jarmqlruu maw wqiido fii rthlihii : Jawab merela : " Ctani arunnya,

siapayang didopati di dalam l<endarunrutya ada mangfu.kalan ditalnn."

Karena pkin tidak akan terbukti bersalah, maka di antara saudara Yusuf

menjawab: 'Ganjarannla adalah orang )ang di dalam kendaraannla ditemukan

ada takaran milik raja, dialah pencurinla dan dijadikan budak oleh si pemilik

takaran tersebut. "

Menurut spriat Nabi Ya'kub pada waktu itu, si pencuri dihukum dijadikan

budak oleh si pemilik barang png dicuri selama satu tahun.

Fa huwaiaut'tthuu : Itulah ganiamnrrya

Maka si pencuri ditangkap dan dijadikan budak.

Ka4znalika naizizh zh.aalimiin : "Demikianlah lami memberilun
pembataian kqada omng yang zalim.'

' Demikianlah, kata saudara-saudara Yusuf, kami memberikan pembalasan

kepada orang-orang yang berbuat zalim, dengan mencuri harta milik orang lain.

Fa badaq bitu'iyatihin qabla wi'aa-i a-khiihi tsummas takh-ruiahaa
miw wi'aa-i a-ldtiihi : Mala mulnilah !fiisuf memerilcsa barang-bamng

datam tarung merel<a, sebelum memeril<sa milik saudamnya @enyamin),
' barulah l<emudian mengelunrlan dai lurung Benyamin.

Sesudah saudara-saudaranla dihadapkan kepada Yusuf untuk diperiksa barang-

barang bawaannla satu persatu, maka Yusuf pun menyuruh memeriksa barang-

barang mereka, sedangkan barang-barang milik Beryamin diperiksa paling akhir
untuk menghindari kecurigaan atas dirirya

Ifu dznalikalcidnruliyunsufa : Demikianlah Kami (Allnh) mengilhamlan
kq ada fusuf untuk ma np erdaya merela.

Seperti tadbir )ang sangat halus ini, Kami mengilhamkan kepada Yusuf

untuk berbuat seperti itu. Dalam hal ini memang ada suatu hikmat ketuhanan

yang menghendaki supa5a saudara Yusuf menderita siksa, karena perbuatan mereka

dahulu kepada Yusuf. Dengan jalan ini mereka merasakan kepahitan berpisah

dari Benyamin. Tidak ada jalan untuk menahan Benlamin, kecuali ada suatu

tuduhan png sebenarnla tidak akan meryakiti Benyamin karena sebelumnp
telah terdapat kesepakatan dengan dia.

Peristiwa ini memberi pengertian bahwa kita boleh melakukan muslihat untuk

mencapai suatu nljuan png benar, asal tidak menplahi ketentuan syara'.

Maa lcoaru li ya'khndzt a-kluahu fii tliinil maliki : ltusuf tidak alan
disil<sa menunfi arumn mia.
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Yusuf tidak menerapkan undang-undang negeri Mesir )ang menetapkan batrwa
orang )ang mencuri itu didera dan didenda dua kali lipat. untuk Benlamin,
Yusuf menggunakan spriat Ya'kub png dianut oleh saudara-saudaranla itu.

Illaa ay ya-syaaqllaahu : Melainlan jilw ditrehendaki oteh Allah.

Yusuf tidak akan menjalankan muslihat dengan menuduh orang png tidak
bersalah, kecuali karena mendapatkan wahyu dari Allah. Dapat juga firman tersebut
kita artikan: Sesungguhnp Yusuf tidak boleh menyalahi undang-undang negeriqa.
Akan tetapi kehendak Allah mengharapkan supala yusuf menetapkan hukuman
dengan agama Ya'kub, pitu menahan dan memperbudak si pencuri @enyamin).

Narfo'u damjaatim man tu-syao-u : I(ami (Atkh) menganglat beberapa
demjat orang yang l{ami kehendnki.

Kami, kata Allah, mengangkat siapa png Kami kehendaki beberapa derajat
lebih tinggi dalam masalah ilmu dan iman, serta l(ami menerangkan iiran png
harus dilalui untuk mencapai cita-cita atau keinginornla, sebagairnanu IG-i
telah mengangkat derajat Yusuf dan saudara-saudaranya.

Alat ini memberi pengerrian bahwa ilmu itulah seringgi-tinggi derajat.

wafauqa kulli tlzii 'ilmin 'aliim : Dan di atas omng-omng yang berilmu
ada lagi omng yang lebih mengetahui.

Di atas tiap orang alim masih ada orang png lebih alim dan lebih alim lagi.
Begitulah terus-menerus sampai kepada T\rhan png dapat menjangkau s"gatu
sesuatu, dan Dialah Yang Maha Mengetatrui.

oleh karenanya, janganlah kita berperilaku angkuh bila kita berilmu. sebab,
tidak ada seorang png alim, melainkan ada png lebih alim lagi daripada dia.
Dan hanla Allahlah )ang mempunyai kesempurnaan.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan tentang usaha yusuf untuk menahan
Beryamin agar tinggal bersamanla di Mesir.

564

(77) Brurlra;ta saudan-saudara Yusut "Jika
dia itu mencuri, maka sesungguhnya
dahulu saudaranla juga mencuri."
Maka; Yusuf menyimpan pemlataan

"fru'lV3?:63;'r[]6
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mereka di dalam hatinla dan tidak
melahirkan kePada mereka. Dalam

hatinya dia berkata: "Kamu adalah

orang yang paling jahat keduduk-
annla. Allah itu Maha Mengetahui

tentang apa ]ang kamu sihtkan."

(78) Saudara-saudara Yusuf berkata:
"Wahai Perdana Menteri, dia
mempunyai ayah yang telah sangat

tua, maka ambillah salah seorang di
antara kami sebagai gantinYa,
sesungguhnya kami melihat engkau

adalah orang-ofiIng Yang ihsan."

(79) Yusuf menjawab: lAku berlindung
kepada Allah dari msnangkap selain

dari orang yang kami daPati PadanP
barang milik kami; sesungguhnYa

kalau demikian menjadilah kami
orang-orang lang zalim 

"'(80) IGtika mereka telah berputus asa

untuk terkabulnYa Permintaan,
mereka pun mengasingkan diri dari
orang ramai untuk bennuqawarah.
Berkatalah PemimPin mereka:
'Apakah kamu tidak mengetahui
bahwa orang tua kita telah
mengambil janji dari kita Yang
dikuatkan dengan sumPah? Sebelum

ini kamu telah menyia-nYiakan
Yusuf, maka sekali-kali aku tidak
akan meninggalkan bumi Mesir,
sehingga ayahku mengizinkannYa
atau Allah menetapkan hukum-NYa

untukku dan Dialah Png Paling baik
dalam menetaPkan hukum. "

(81) 'Kembalilah kamu kepada orang

tuamu, dan katakanlah kepadanP:
'Wahai ayah kami, sesungguhnYa

anakmu telah mencuri dan kami tidak
menpksikan4a, melainkan dengan

apa )ang kami keahui danlomi tidak
dapat menjaga sesuiltu yang gaib dari

kami.

(82) 'Tlmyakan kepada penduduk kota
tempat kami mengambil bahan
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makanan dan kepada kafilah png
bersama-sama kami; dan sungguh
kami adalah orang-orang yang
benar.'l

(83) Berkata Ya'kub kepada anak-
analnp:'Sebenamya natumu telah
memperdaphn tamu untuk kembali
mengerjakan suatu kejahatan. Maka
tidak ada png harus xftu hkuken,
selain bersabar dan baik. Mudah_
mudahan Allah akan mengembalikan
mereka semua. Sesungguhnya
Allahlah Yang Maha Mengetahui lagi
Maha Hakim."

(84) Ya'kub pun berpaling dari mereka,
sorta berkata: .Aduh, 

dukacitaku
terhadap yusuf.,, IGdua matanla
memutih karena sedih, ya'kub
menyembunyikan kemarahannp .

(85) Mereka berkata: 'Demi Allah, aph
senantiasa mengenang yusuf hingga
ayah jatuh sakit atau ayah akan
meninggal dunia karenanya.',

(86) Berkatalah ya'kub: 
lsesungguhnp

aku mengadukan kbtunanku dan
kesedihanku kepada Allah, dan
mengetahui dari Allah tentang apa
)ang tidak kamu ketahui."

(87) 'Wahai anakku, pergilah kamu dan
selidikilah keadaan yusuf dan
saudararya. Janganlah kamu berputus
asa dari rahmat Allah; sesungguhnp
tiada berputus asa dari rahmat Allah
selain kaum lang kafir.,,
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TAFSIR

Qaaluu iy yasnq fa qad saruqa a-rctutl hhuu min qablu : Berrata saudnm_
saadam lfusuf: 'Jile dia itu mencuri, fin*n sesmggututw datwlu saudamnyajuga mencuri."

saudara-saudara yusy{ mengatakan, jika Beryamin sekarang mencuri tidaklah
mengherankan. sebab, dahulu pun saudaranya, yusuf, iuga'mencuri. "Thbiat
mencuri turun dari ibunla, bukan dari a1ahn1a..
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Pernlataan mereka ini memberi pengertian batrwa sampai waktu itu mereka

masih menaruh rasa dengki kepada Yusuf, karena berlainan ibu dan cinta atau

kasih salang qahnla )ang sangat mesra kepada Yusuf.

Mengenai apa yang dicuri Yusuf, menurut suatu riwalat yang dianggap paling

sahih batrwa Nabi saw. pernatr bersabda: 'Yusuf pernatr mengambil sebuah patung

kecil kepuryaan nenek dari pihak ibu 1ang dibuat dari emas dan perak, lalu

beliau memecatrkannla dan beliau lemparkan di jalan. " Inilatr yang tidak disenangi

sau dara-sau daranla tersebut.

Sebenarnla, Yusuf mengambil berhala kecil itu, lang kemudian dipecahkan

dan dibuangnla s:rma sekali tidak bisa digolongkan sebagai pencurian. Tetapi

akibat kebencian mereka kepada Yusuf png berlebih-lebihan itu menyebabkan

mereka menlatakan sepeni itu.

Riwapt*iwapt png lain mengenai hal ini tidak ada satu pun png bisa

dibenarkan.

Fa asarmhaa yuusufufii rwfsihii wa hm yubdihaa hhum : Mala, l1tsuf

mqyimpan p entyat(nn mercla di fulam latinya dan rtdak melahirlan kqada
merela.

Pernlataan saudara-saudara Yusuf itu dipendam oleh Yusuf dalam hatinya

dengan tidak memberikan jawaban atau bantahan apa-apa dan tidak mengambil

sesuatu tindakan terhadap mereka, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Yusuf

memaafkan mereka.

Sgtla antum syaffwn makoarwn : Dalam lntinya dia berluta: *I(amu

adalah omng yang pahng i alnt l<cdtdtl{annya. "

Akan tetapi Yusuf mengatakan kepada diri sendiri ketika mendengar omongan

saudara-saudararya itu. 'Martabatmu lebih jahat daripada apa png kamu tuduhkan

kepadaku. Kamu mencuri anak png paling dicintai oleh a1ahrya, dan kamu

biarkan binasa. IGmudian kamu berbohong dengan mengatakan bahwa dia telah

diterkam serigala."

Wallothu a,bmubimaa ta-shifuun : 'Allah itu Maln MengAahui tentang

apa yang lamu sifatkan.'

Allatl itu lebih mengetahui daripada kamu mengenaiapa png kamu sifatkan

itu. Karena Allahlah png Maha Mengetahui segala macam hakikat. Dia
mengetatrui apa sebenarnya yang telah diperbuat oleh Yusuf dahulu.

Qaaluu yaa ayyulwl 'aziizu ittru lnhur aban syaildttn kabiimn : Sau.dnm-

saudam llnuf berlata: 'Walni Perdana Menteri, dia mempunyai ayah yang

telnh sangat tua."
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setelah melihat bahwa yusuf akan bertindak sungguh-sungguh terhadap
Beryamin )ang di dalam karungnya ditemukan mangkukbercap raja, mata saudara_
saudararya memohon belas kasihannp. Mereka berkaa: 'wahai perdana Menteri,
alah kami telah sangat tua, )ang sungguh-sungguh perlu mendapat perhatian.
saudara kami ini adalah penghibur @enenang) hatirya, dan harapannp bisa
menggantikan anaknp png telah hilang..

Fa khudz aludanaa makaanahuu : "Mal(n ambiltah salah seomng di
antam lami sebagai gantinya.,

Ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinp , kata saudara
Benyamin, untuk menenangkan hati aph kami png telah sangat tua.

Innan rwmaka mirul muhsiniin : "sesuhgguhnya tami melihat englau
adalah omng-omng yang iltsan.,,

Kami, kata saudara-saudara Beryamin lagi, melihat engkau adalah orang
yang telah berbuat ihsan kepada kami, baik dalam memberikan gandum kepadi
kami maupun menjamu dan memperlakukan kami. Terimalah permohonan kami
dan sempurnakanlah keihsananmu kepada kami.

Qaala ma'aadznlhahi an tu'khu4zr iilu maw wajadrua mataa ,anaa

'indahuu : lfusuf menja'wab: 'Aht berlindtng kqada Allah dari mamngtap
selain dari omng yang lami dapati padanya bamng milik tanni.D

Tentu saja Yusuf menolak permohonan mereka agar menangkap png lain,
bukan Benlamin. Kaa yusuf: "Kami berlindung tepioa Allah darimen*gtup
selain dari orang png kami dapati padanla takaran kami."

Yusuf mengatakan 'selain orang )ang kami dapati padanp takaran kami",
tidak mengatakan 'selain dari orang )ang mencuri takaran kami" adalah untuk
menjaga diri dari perbuatan dusta, karena yusuf mepkini batrwa Benpmin bukan
pencuri.

Inrwa i4znl la dznalimuun : 'sesungguhnya lwlau demikian menjadilah
lami omng-omng yang zalim."

I(alau kami menangkap orang lain, ujar yusuf, berartilah kami menzalimi
diri sendiri dengan jalan menplahi spriatmu dan syariat kerajaan.

Fa lammas tai<stnt minhu klura-shuu rujiyyan : Ketil@ merela telah
berputus asa untuk terlabulnya permintaan, merela pun mengasinglan diri
dari omng mmai untuk bermusyawamh.

setelah jelas.bagi mereka bahwa permintaannp agar Benlamin tidak ditahan
tidak dikabulkan, @engaual menangkap Benpmin sesuai dengan ketetapan spriat
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Ya'kub), maka saudara Yusuf yang sepuluh orang itu menarik diri dari orang

ramai untuk berunding. Mereka berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi

kesulitan lang mereka hadaPi.

Qaala tubiiruhum alam ta'lamuu anru abaakum qad a'khndzn 'alaikum

mau+siqam mirwlhahi : Berkatalah pemimpin mereka: "Apaluh lumu

tidak mingetahui bahwa omng tua kita telah mengambil ianii dari kita yang

difuatlwn dengan sumP ah ?

Pemimpin mereka, Yahudza, seorang )ang mempuryai ilmu dan keutamaan

atau Rubil, iaudara mereka )ang Ernra atau Slammaun berkata: "Wahai saudara-

saudaraku. Ini adalah suatu peristiwa png besar. Apakah kamu tidak mengetahui

bahwa ayah telah mengambil janji dari kita dengan diperkuat oleh sumpah bahwa

kita akan membawa kembali Benlamin, kecuali jika kita semua juga ikut binasa'"

wa min qablu maa farruth4um fri yuusula : sebelum ini lamu telah

menyia-nyiakan \tusuf.

Dahulu kami telah menyia-nyiakan Yusuf. Kamu tidak memenuhi janjimu.

Kaftrnanya, alah menderita kesedihan dan kepiluan hati.

Fa lan abmhal adha htttaa ya'draru lii abii au yahkumallaahu lii :
Malu selali-lali aht tidakalan meninggall<an bumi Mesif sehingga ayahht

mengizinlannya atau Allnh menetap lan hufum-I'lya untulht'

Sekali-kali aku tidak mau meninggalkan negeri Mesir sehingga ayah

mengizinkan kami untuk kembali, sedangkan Benpmin tinggal di sini atau hingga

Allah membebaskan BenPmin.

Wa huwa khairul haakimiin : 'Dan Dialnh yang paling baik dalam

menetaPlan huhtm."

Allahlatl sebaik-baik hakim, karena Dialah )ang menetapkan hukum dengan

hak @enar) dan adil, serta Dialah png menakdirkan segala kadar.

Irji,uu ilaa abiikum fa quuluu yaa abaanaa innabnaka saraqa :
*Kembalilah lamu kepada omng fiiltmu, dan latalanlah kepadanya: 'Walm't

ayah lami, sesungguhnya analonu telnh mencuri."

IGmbalilatr kamu sembilan orang kepada a1ah, kata salah seorang saudare

Benyamin, dan l€takanlatr bahwa Beryamin telah mencuri Akaran raja. Karenarya

dia diperbudakkan oleh Perdana Menteri berdasarkan kepada spriat kita sendiri

Wa maa syahidrua illaa bimaa'alimrua : Dan lami tidak maryaftsilawrya

melainlun dengan apa yang lumi l<etahui.
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Kami tidak mengakui dia mencuri, karena telah tersiar kabar bahwa dia
telah mencuri atau karena suatu tuduhan }ang ditujukan kepadarya, )ang tidak
dapat dibuktikan. Tetapi kami akui dia mencuri karena kami melihit ararin ra.;a
dikeluarkan dari barang-barangrya.

wa maa kunnaa lil gluibi luafi*hiin : Dan lami tidak dapa menjaga
seswfiu yang gaib dari lami.

Sekiranla kami mengetatrui bahwa Benlamin mencuri, tambahnla, tentulah
kami tidak mau pergi bersama dengan dia dan tidak mau membuai jaqii png
seberat itu.

was*lil qaryaal latii kunnaa fiittu : ,Tanyalant kqada pendtdnk kota
tempat lami mengunbil fulw nakanan.

Jika alah tidak percap kepada kami dan meragukan kebenaran kami, maka
tanplah kepada penduduk kota tempat kami berada, di kota perdana Menteri
memeriksa barang-barang kami. Perkara pencurian itu telah tersebar luas di
kalangan maslarakat negeri itu.

wal'iirul latii aqbalnaafriltu : Dan kepada t@fitnh yang benama-sama
lami.

Tanyalah pula kepada kafilah )ang sama-sama mencari batran makanan ke
Mesir.

wa innaa la shaadiquun : 'Dan sungguh lami adalnh omng-omng yang
benar."

semua apa )ang kami beritahukan sungguh benar, bahkan bila perlu engkau
bertarya kepada orang lain.

Sgola bal sawwabt bkum anfusukum arn an : Berkata ya'htb kqada
anak-anabrya: "seberurnya nafsumu telah memperdayakan lumu untuk
l<embali mengerj alan suatu kej ahatan.,

setelah sembilan saudara lhsuf tiba kembali di negerinp, merekapun segera
melapor kepada a)ahnla tentang apa )ang terjadi serta rnlrgernukakan alasan_
alasan png disarankan oleh pemimpin mereka png tinggal di Mesir. sebagaimana
Ya'kub menghadapi kasus.tidak kembalinp yusuf, oiiiuga tidar mempercalai
laporan bahwa Benpmin ditatran Perdana Mesir karena Oiierafrui mencuri. ya,kub
berkata: 'Nafsumu telah mendorong kamu untuk berbuat kejatratan lagi. Kamu
sendiri )ang menerangkan kepada perdana Menteri, hukuman png dijatuhran
atas pencuri menurut spriat kita."

L
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Fa slwbun jamiilun : Mala tidak ada yang harus afu l"ahtknn, selain

bercabar dengan baik

Terhadap apa )ang telatr terjadi, kata Ya'kub, aku hanla bersabar dengan

baik. Aku tidak akan mengeluh. Sebaliknp, aku meridhai qadha dan qadar Allah.

',Asallathu cy la'tiyonii bihim iamii'an : Mudah-mudatun Altnh atan
mengembalilan merela s emuL.

Kata Ya'kub lagi, mudah-mudahan Allatr akan mengembalikan Yusuf,

Benyamin, dan saudara mereka )ang tinggal di Mesir. Pada waktu itu, dengan

jalan ilham, Ya'kub merasa bahwa Yusuf belum meninggal, walaupun kabar

beritarya tidak pernah terdengar lagi.

Inrwhuu huwal 'aliilnul lwkiim : 'sesungguhtrya Allahlah llnng Mahn

Mengetahui lngi Maha Hakim.'

Allah Yang Matra Mengetahui tentang kegelisahan dan kesepianku dengan

kehitangan mereka berdua. Allahlatl Yang Matra Hakim dalam segala perbuatan-

Np.

Wa tawallaa 'anhurn wa qaob -- Ya'htb pw beryaling dari merela serta

berlata: Oleh larena Ya'htb meft$a sangat sedih dan gusar mendengar

lufur png dismtpaikan oleh saudam-saudam hfusuf, makn beliru berpaling

mul(a dari merel(n, setrya berlata:

Yaa asafua 'alaa yuusufa : o,Mtth, dttkflcitafu terhadap lltsuf.'

Betapa aku sangat berdukacita terhadap Yusuf. Aku menantinanti kedatangan

kabar bahwa mereka menjumpai trsuf di Mesir. Tetapi ternlata bukan itu png
datang kepadaku, batlkan berita sedih menimpa Benpmin. Padahal dialah png
me{adi penghibur hatiku sepeninggal Yusuf.

Adapun sebabnla mengapa hanya Yusuf png disebut oleh Ya'kub dan

Benlamin tidak ikut disebut, karena Yusuf telah benar-benar mempengaruhi
jiwarya.

Wab yadh4lnt 'ainaahu milul hrwti : I(edtn matanya memutih larena

sedih.

Oleh karena beliau terus-menerus menangis, maka rabunlah matanp.

Fa huwa lw-zhiim : Ya'htb menyembunyilan l<etnamlnnnya.

Ya'kub terus-menerus bersedih hati dan berdukacita dengan tetap menekan

perasaannla. Bersedih dan berdukacita adalah tabiat manusia. Hal itu dibenarkan
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oleh agama, asal tidak sampai menuturkan kata-kata atau mengerjakan apa png
tidak diridhai oleh Allah.l3

Qaaluu tallaahi tafta-u tadzkuru yuttsufa hattaa takuuru ham4han au
takuuna mirul haatikiin : Merera berl<ata: *Demi Allah, ayah senantiasa
mengenang l4tsuf hingga ayah jaruh sakit atau ayah alan meninggal dunia
larenanya.'

setelah melihat keadaan ya'kub png demikian, anak-anakrya png kembali
dari Mesir berkata: 'Demi Allah, alah terus-menerus menyebut nama yusuf,
ayah selalu teringat kepadanp. Jika aph tidak menghentikannla, tentulah akan
menjadi sakit dan kami khawatir alah akan meninggal."

Mereka berupap agar ya'kub dapat menahair kesedihanrya.

Qaala inrumaa asykuu bats+sii wa huenii ilallaahi : Berlatalah ya,htb:
" saungguhnya aht mmgadtlan kerilhanfu dan kcs edihanfu l<epada Allah.,
Janganlah kamu mencela aku, ujar ya'kub. Aku tidak pernah mengadukan

keadaanku kepadamu dan tidak pernah pula kepada orang lain. am nanla
mengeluh dan mengadu kepada Allah. Oletr karenaryatidaklah perlu aku Oicemootr
dan dicela.

wa a'lamu mirullaahi maa ha ta'ramuun : oDanmengetahui 
dari Ailah

tentang apa yang tidak lumu ketahui.,

Aku mengetahui dari urusan-urusan Allah apa )ang tidak kamu ketahui.
Aku mengetahui bahwa mereka semua masih hidup, dan aku mengetahui bahwa
Allah telah memitih Yusuf dan telah menyempurnakan nikmat-Np atas dia dan
keluarga Ya'kub. Aku mengetahui, wahai anak-anakku, sesungguhnp mimpi
Yusuf adalah benar dan kelak akan terwujud. 

.

Yaa baniyyadz lubuu fa tahassasuu miy yuruufa wa a*hiihi : ,wahai
anal(ht, peryilah lamu dan selidikihh keadann lfusuf dan saudomryn.,,
Pergilah kamu semua ke Mesir dan selidikilah tentang keadaan yusuf dan

saudaranla, sehingga kamu benar-benar bisa mengetahui hakikat keadaan mereka.

wa laa taiqsuu mir ruuhilhahi : "Jangantnh lamu berputus asa dai
rahmat Allah.'

Innahuu laa yai<su mir muhillaahi ilat qaumul kaafiruun : ,,sesilfig-
guhnya tiada beryutus asa dari mhmat Altnh setnin laumyang lafrr.-

13 Baca al-Bukhaxi 23:44-h.@2: Muslim 43: lS rro. 62.
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Tidak akan berputus asa dari rahmat Allah dan keutamaan-Nya selain orang
png mengingkari nikmat-Np, yang mengingkari kekuasaan-Nya, dan keluasan

rahmat-Np. Adapun para mukmin hendaklah tidak berputus asa karena bencana
yang menimpanla.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan tentang penangkapan Beryamin dan

kesedihan Ya'kub dan tentang harapan Ya'kub bahwa Yusuf akan kembali ke

pangkuannya.

565

(88) Ictika mereka kembali menghadap
Yusuf, mereka pun berkata: "Wahai
al-Aziz, kami dan keluarga kami
telah ditimpa kelaparan. IGmi datang
kepadamu dengan uang )ang tidak
banyak, maka sempurnakanlah takar-
an kepada kami dan bersedekahlah
kepada kami; sesungguhnya Allah
memberi pembalasan kepada orang-
orang yang bersedekah. "

Al- Aziz (Mesir) berkata : iA,langkah
besar keburukan kamu png telah kau
lakukan terhadap Yusuf dan saudara-
nya, ketika kamu dipengaruhi oleh
kejahilan. "
Mereka bertanya: 'Apakah kamu ini
Yusufl " Jawab Yusut " Saplah Yusuf
dan ini saudaraku. Allah telah me-
limpahkan nikrnat-Np kepada kami
(berdua) ; sesungguhqa barangsiapa
bertakwa dan bersabar, maka Allah
tidak menyia-nyiakan pahala orang-
orang yang berbuat ihsan."

Mereka berkata: "Demi Allah,
sungguh Allah telah mengutamakan
kamu atas kami dan sesungguhnya
kami adalah orang-orang yang
berbuat dosa."

Yusuf berkata: 'Tidak ada cercaan
apa-apa terhadap kamu pada hari ini.
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Mudah-mudahan Allah mengampuni
dosa-dosamu, dan Dialah )ang Maha
Rahim dari semua lang merahmnli.

(93) (Kata Yusuf): "Pergilah dengan
membawa baju kurungku ini dan
campakkanlah ke muka ayahku,
supap dia dapat melihat kembali dan
datangkanlah (dia) kepadaku dengan
membawa seluruh lceluargamu. "

@ArrJrfrlir?A

*4f'*"in:6'rJ,q&)#1n
6'6:|5tiu,q3i5:M

TAFSIR

Fa lammaa da-khalw 'abihi qaaruu yaa ayyulul ,aziian massanoo wa
ahlarudh dhumt : Ketila mereka kemfuti mengtwdap l\nuf, mercka pun
berlata: 'walni al-Aziz, lami dan kehnrya funi telah-ditimpa lrelaparun.',

setelah saudara-saudara yusuf mendengar nasihat orang tuanla, mereka pun
pergi ke Mesir untuk mencari informasi mengenai Yusuf.-IGtika mereka telah
menghadap Yusuf, mereka pun bermalsud menguji yusuf dengan mengemukakan
keadaan diri mereka dan menpmpaikan harapannla. Jika yusuf menaruh belas
kasihan kepada mereka, barulah mereka menerangkan maksud dirinp. ya,kub,
aph mereka, berpendapat batrwa al-Aziz itulatr yusuf. Maka ketika berhadapan
dengan Yusuf, mereka berkata: 'wahai al-Aziz, kami telah tertimpa kelaparan,
sedangkan kami mempunpi keluarga ),ang banfak. Semua persediaan bahan
makanan kami telah habis, kami sekarang mengarami keraparan."

Pada saat itu mereka mengemukakan keluh-kesah png dapat melembutkan
hati dengan tujuan mencari tatru apakah benar al-Aziz itu yusur.

wa ji'naa bi bidhaa'atim mu4iaatin : Kami datang kqadamu dcngan
uang yang tidak banyak.

Kami, kata saudara Yusuf lagi, tidak membaua banlak uang dan barang_
barang kami bernilai rendah png tidak sepadan menjadi penukar harga bahin
makanan.

Fa aufi lanal lwila : Marn sempumatanrah tarumn rrqada kami.
r(ami mengharapkan supala engkau memberikan bahan makanan yang

secukupnya untuk kami, sebagaimana png telah engkau lakukan selama ini.

Wa ta-shaddaq ,alainaa : Dan benedetahtah kqada lami.
Berilah sedekah selain bahan makanan png kami beli.

Innallaaha yajzil muta-shaddiqiin : ,,sesungguhnya Allah memberi
p embalas an l<cp ada omng-omng yang ben edckai.- "
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Allah benar-benar memberikan pembalasan kepada semua orang )ang
bersedekah dengan berlipat.ganda dan mengganti apa )ang mereka sedekahkan.
Saudara-saudara ttsuf inr terus-menems menghiba dan menguatkan permintaannp
untuk mengetahui sejauh mana sikap mereka itu dapat mempengaruhi air muka
Yusuf dan getaran suaranla.

Ogola hal 'alimtum moafa'altum bi yuttsuta wa a*hiihi : Al-Aziz (Mesir)
berlata:'Alanglah besar lceburulun katnu yang telah lau lafukan terladap
l4tsuf dan saudamnya."

Apakah kamu mengetatui keburukan perbuatanmu png telah kau lakukan
terhadap Yusuf safiaranya, lalu kamu mau bertobat, tanla al-Aziz. Alangkah
burukrya perbuatanmu itu. IGmu memasukkan Yusuf ke dalam sumur dengan
tanpa berpakaian, dan kamu berlaku kasar terhadap saudaranla, Beryamin.

Idzantun jathiluun : 'I(etila iru lwmu dipengaruhi oleh l<ejahilan.'

lbtapi apa )ang kamu lakukan itu sangat buruk dan sangat besar dosanla.
Pada waktu itu kamu dipengaruhi oleh kejahilan dan kesembronoan.

Qoaluu a inrulu la anta yuusufu : Merela benanya: %palah lamu ini
llt$?"
Ferkataan Yusuf tersebut adalah suatu jalan untuk memperkenalkan diri kepada

mereka. Maka mereka pun mengajukan pertanpan dengan penuh keheranan kepada
Yusuf, dengan tanlanla: 'Apakah sebenarnla engkau ini Yusuf?" Telatr dua tahun
lamanp merekapulang pergi keMesir, sedangkan mereka tidak dapat mengenali

_ Yusuf. Mereka merasa sangT heran.

Qaah atu yunsufu : Jawab fr.tsuf: 'Sayalnh Lltsuf.'

Jawab Yusuf: 'Ya, sayalah Yusuf png telah kamu aniap. Akan rcapi dengan
pertolongan Allah dan kemurahan-Np aku diberi martabat png tingg1." 

-

Wa haa4zna a-kltii : "Dan ini saudamht."

Inilah saudaraku, Benyamin,.png telah kamu pisatrkan dari kami untuk
beberapa lama dan kamu menzaliminp.

@ mawwllaahu 'alaitwa : Allah telah melimpahlan nilonat-l,lya kepada
lami.

Allah telatl melimpahkan rahmar dan nikmat-Np kepada kami, kata yusuf
lagi. Dialah Yang Maha Rahim lagi Matra Hakim, Matra Halim dan Maha Khabir,
)ang senantiasa membela para mukmin.
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Innahuu may yattaqi wa yashbir fa innallaaha raa yudhii,u ajral
muhsiniin : Sesungguhnya, siapa yang bertalcwa dan bercaban mata Altnh
tidak menyia-nyialan palwla orang-omng yang berbuat ituan.

Satu hal png telah tetap dan diakui oleh semua spriat bahwa barangsiapa
bertakwa kepada Allah dengan takwa png benar dan bersabar, maka Allah akan
melindunginp dari semua bencana. sebab, Allah tidak akan menyia-nyiakan
pahala png harus diperoleh oleh mereka png berbuat ihsan.

Qaaluu tallaahi laqad aa4saruknllaahu 'alainaa : Merela menjawab:
'Demi Allah, sungguh Allah telah mengutamalan lamu atas lumi.,
Untuk menegakkan kebenaran dan melenyapkan kebatalan, mereka pun

berkata: *sungguh Allah telah mengutamakan kamu atas kami dan memberi
taufik kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa )ang tidak kami ketahui.
Engkau dijadikan sebagai orang )ang halim lagi utama..

wa in kunrua la lduaahi-in : sesungguhnya lwmi adatah omng-omng
yang berbuat dosa.

Semua apa Fng kami lakukan terhadap kamu, tutur saudara-saudara yusuf,
kami mengaku itu adalah perbuatan dosa. Kami tidak akan dapat membebaskan
diri dari perbuatan dosa itu, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia.

Qaala laa tasriiba 'alaikumulyawrra : yttsuf berlata: "Ttdakada cercann
apa-apa terhadap lamu pada lwri ini."
Pengakuan saudara-saudara Yusuf png disampaikan dengan terus terang itu

disambut oleh Yusuf dengan perasaan lega, bahkan diapun memberi maaf kepada
mereka. 'wahai saudara-saudaraku, tidak ada satu cercaan (cemoohan) terhadap
kamu hari ini (masa ini), karena aku telah memaafkan segala kesalahanmu..

Yaghfirullaahu lakum wa huwa arhamur mahimiin : Mudah-mudahan
Allah mengampuni dosa-dosamu, dan Diatah rhng Maha Rahim dari semua
orang yang memhmntL

Allah akan mengampuni dosamu dan kezalimanmu. Allah itu Maha Rahim
dari segala png merahmati kepada orang )ang bertobat dari dosa-dosanya dan
kembali kepada ketaatan.

A),at ini telah dilalsanakan oleh Nabi saw. untuk dirinp padahari pembebasan
Mekkah setelah beliau bertawaf dan bersembahpng dua rakaat. Sambil memegang
pintu Kakbah, beliau bersabda: 'Apa png kamu sangka akan aku lakukan terniaap
dirimu pada hari ini?" Mereka menjawab: "pikir kami, engkau tentu akan
melakukan kebajikan terhadap kami, karena engkau salah seorang saudara kami
yang mulia dan anak dari seorang saudara png mulia." Mendengar pengakuan
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itu, Rasul mengatakan: 'Aku katakan kepada dirimu tentang apa png telah

diucapkan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya." 'I-on tatsriiba alaihtmul
yauilta." Mendengar itu, semua orang Mekkah bergembira ria." (H.R. al-Baihaqi
dari Abi Hurairah).

Idz-lnbuu bi qamii-shii haa4ut : (Kota ltusuf): Peryilah lamu dengan

membawa baju furungfu ini.

Pulanglah kamu, kata Yusuf, dan bawalah baju kurung png aku pakai ini.

Fa alquuhu 'alaa wajhi abii ya'ti ba-shiimn : Campaklantlah ke mula
ayahht, supaya dia dnpat melihat l<embali.

Campakkanlah baju ini ke muka alah, tutur Yusuf, setibarya kamu di rumah

dengan segera, tanpa kamu tunda-tunda, agar dia dapat melihat kembali.

Ada png meriwalatkan bahwa ketika itu Yusuf telatr memperkenalkan diri
kepada saudara-saudaran)a dan beliau juga bertarya tentang ayahnla. Mereka

menjelaskan ayatlnya telatr kabur pandangan matanla akibat sering menangisi

kepergian Yusuf.

Tetapi Yusuf mengetahui mata Ya'kub akan sembuh kembali setelah baju
miliknp dicampakkan ke muka ayatrnp berdasarkan uahyu Allah. Boleh juga

kita mengatakan batrwa Yusuf mengetahui penderitaan alahnla karena terlalu

baryak menangis dan terlalu benedih hati. Maka apabila baju Yusuf dicampakkan

kepada diri Ya'kub, niscaya lapanglah dadarya dan akan kembali merasa gembira.

Dengan demikian hilanglah kotoran )ang menuntpi selaput biji matarya.

Wa'tuunii bi ahlikam ajma'iin : 'Datanglah kqadafu dengan membana
s eluruh lrelu.argamu.'

Apabila ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin Yusuf bisa
menyembunyikan identitas dirirya selama dua tahun, padahal dia tahu alahnla
berada dalam kesedihan dan kegelisahan, maka kita jawab: "Yusuf berbuat

demikian semata-mata mengikuti wahyu." Tetapi dapat juga dikatakan bahwa

Yusuf sengaja berbuat seperti itu supaSa perjumpaan diriqa dengan a1ahrya bisa

lebih berkesan dan berpengaruh.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allatr menjelaskan bagaimana saudara-saudara Yusuf

mencari jalan untuk mengetatrui kebenaran bahwa al-Aziz Mesir adalah Yusuf

seperti 1ang dilakini oleh orang tua mereka. Juga bagaimana caranla Yusuf

memperkenalkan diri kepada mereka dengan perminaan supala mereka seluruhrya
pindah ke Mesir.
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s66

(9+;

(e5)

(e6)

Ketika kafilah itu telah melewati
perbatasan negeri Mesu, berkatalah
ayah mereka: 'Sesungguhnya aku
mencium bau Yusuf. Seandainya
kamu tidakmemandang aku sebagai
orang )ang pikun, tentulah kamu
membenarkan aku."
Jawab mereka:'Demi Allah, sesung-
guhnya engkau dalam kekeliruan
png telah lama mempengaruhimu."

Ketika datang pembawa berita
gembira, dengan segera dia
mencampakkan baju kurung lfusuf ke
muka Ya'kub, lalu mata E'kub pun
kembali bisa melihat. Berkatalah
Ya'kub: "Apakah aku tidak mengata-
hn kepadamu bahua aku mengetahui
dari Allah tentang apa )ang tidakkau
ketahui?"

(97) Jawab mereka: 'Wahai aph kami,
mohonkanlah ampunan kepada Allah
atas dosa kami; sesungguhrya kami
adalah ofirng-onrng yang berdosa."

(98) Kata Ya'kub: 'Kelak akan aku
mohonkan ampun kepada Tbhanku
untuk mengampuni dosamu; sesung-
guhrya Allahlah Yang Maha kng-
ampun lagi Maha Kekal rahmat-Np.
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TAFSIR

wa lammaa fa-shalatil 'iiru qoab abuulrum innii b ajidu riiha yuusu{a
laulaa an tufanniduun : Katika fufilah in telah mcrantoi perbatasan negeri
Mesin berkatalah ayah merela: 'seswrggnhtya aht mencium bau lltsuf.
seandainya lamu tidakmenandang aht sefugai omng yang pihtn, tentulah
lannu membenarlan aht.'
Ictika rombongan png membawa baju kurung yusuf meninggalkan negeri

Mesir dan melewati perbatasan, Ya'kub -nabi png benar- mengatakan kepada
orang-orang di sekelilingnla, )ang antara lain cucu-cucunla, bahwa dia mencium
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bau Yusuf. Kata dia: 'Aku benar-benar mencium bau Yusuf, ptry aku kenal

sejak kecil. Sekiraqa kamu tidak menganggap aku seorang yang lemah pikiran

karena telatr lanjut usia dan mengkhalalkan fng tidak-tidak, tentulah kamu akan

memberurkan apa )ang aku kemukakan ini, pkni aku telatr mencium bau Yusuf'

Dia itu masih hidup. Tidak lama lagi kita akan menemuinla."

Ada riwalat png meryabutkan batrwa setelatr kafilah itu keluar dari Mesir,

maka berhembustatr angin kencang dan angin itulah >ang menebarkan bau baju

Yusuf, png kemudian tercium oleh Ya'kub, meski pembawa baju Yusuf masih
jauh. Ya'kub memang telatr mampu mencium baju Yusuf dengan jarak perjalanan

delapan hari naik unta.

Qaaluu tallathi inrukn lofii tllulonliknl qadiim : Jcvyab mereka: 'Demi

Allah, sesunggulurya englau dalam kcfteliruan yang telah lama mem-

pengaruhimu.'

Orang-orang png berada di sekelilingnlameryahut: 'Demi Allah, pengaruh

kecintaanmu kepada'Yusuf png begitu mendalam itulah png membuat kamu

mengkhayalkan png tidak-tidak, lalu engkau menlangka Yusuf masih hidup."

Di antara mereka kemudian ada )ang melontarkan ucapan kasar kepada

kakeknla, )ang sesungguhnfa tidak pantas diucapkan.

Fa lamrnsa an joad ba-syiiru alqaaltu 'aloa waihihiifufiadda ba-shiimn:
Ketika dntang pembawa beita gertbim, dengan segem dia mencarnpalckan

baju furung ke mula Ya'htb, lalu mato Ya'hrb pwt kcmfuli bisa melilnt.

Bau baju Yusuf lang tercium oleh Ya'kub akhirnp memang menjadi

keryataan. Yattuza, salah seorang anak Ya'kub png datang dari Mesir dengan

membawa baju kurung trsuf. Begitu berjumpa a1ahrya, baju Yusuf itu langpung

dicampakkan ke muka Ya'kub, dan sekejap mata Ya'kub kembali bisa melihat.

Ringkasrya, ketika Ya'kub diberi tahu batrwa Yusuf masih hidup, dia sangat

gembira sekali danleryaplatr kesedihanhati png selama ini mempengaruhi jiwarya

sampai mengalami stres )ang berat.

Sgola ahm aqul bhm innii a'bmu mirullathi mu laa ta'bnuun :
Berl(atatah Ya'htb: 'Apakah afu tidak menSotal(an kqadarnu balwa aht
mengetahui dari Allah tentang apa yailg tidak lau ketalrui?"

Begitu matanla bisa kembali melihat berkat baju Yusuf, maka Ya'kub pun

menyindir anak-anak dan cucunla )ang tadinla mencemooh ucapannla. Kata

dia: 'Apakah aku tidak mengatakan kepadamu, wahai anak-anakku dan cucu-

cucuku, batrwa aku mengetatrui dengan watryu Allatr tentang apa )ang tidak kau

ketahui."
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@aluuyaa abaonos taghfir bnoa dsmafianoa in roa hanoa kluo4hi-
iin : lawab mereka: 'Walwi qah kam| ndonkoilolt arreurrCIt kqafu
Allah otas dosa kani ; sanngguhtty karni ofulah orangafittg ywtg furfuw. "
setelah semua meqiadi jelas, saudara-saudara Yrsuf pun mengakui tentang

dosa png diperbuatrya, dengan katrn)a: 'Vlhhai Eah kami, mohonlah kepada
Allah supa5a Dia mengampuni dosa{ma kami, laitu dosa b€rbuat dutaka kepada
ajah dan meryakiti saudara-saudara kami. IGmi mengahri bahya kemi telah
sengaja berbuat dosa. Sekarang kami bertobu kepada Allah.'

Sgala saufa astaghfirtt laktt r, ,abffii inrulnu hwol ghafinow ralriim :
Kata Ya'htb: 'Kclak okan afu mohottkan anpm kqafu Lhhanfu untuk
mengCInpuni dosanw; seu,ngglntyu Alloltlolt Wry Malu futgotptn lagi
Malw Kekal rulmot-t lyv.'
Tlmggulah, kata Ya'kub selanjutnya. Naffi ah akan memdonampun kepada

Allah untukmu. IQmu telah mengerjakan dosa besar, aku tidak bisa memohon
ampun dengan segera. Dosamu memasukkan trsuf ke dalam sumur berarti
menlakiti dia dan meryakiti aku. Karena im aku tidak bisa memohonkan ampun
dengan segera sebelum orang ),ang mempuryai hak untuk im (hsuD memberi
maaf. wahai anak-anakku, kamu perlu mengalami masa tramisi (peralihan) untuk
menginsafi semua perbuatanmu dan memperbaiki dirimu.

Adapun ltsuf, setelah saudara-saudaraqa mengaku bersalah, maka dia pun
memaaftanrya. Beliau bersikap s€perti ior supa5a saudara*audaran5a rcrlepas
dari kegelisahan hati png memberati jiuanp.

Ya'kub kontan dapat melihat kembali, begitu baju kuruqg hsuf dicampakkan
ke mukanla karena suatu mukjizat. Kita tidak perlu membahasnla. Kita hanla
uajib mengimanirya, rlen itulah ani beriman kepada hal yang gaib.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahua E'kub tclah mempu mencium
bau baju Yusuf sebelum baju itu sampai kepada dirfu,ra. E'kub tidak segera
memohonkan ampunan kepada Allah untuk anak-anaforla, karem kesalahan png
utama mereka adalah kepada trsuf.

567

(99) Ictika mereka semna menghadap
ltsuf, maka dia (Iirsufl pun meme-
luk kcdua orang tuanya, seraya

J6g;{+{ftit=lti

l-'.

'&tfrcs
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berkata:'Masulilah (tinggallah)
kamu seinua di Mesir, insya Allah
lamu akan eman dari bctrcaoa.'

3'&r)'it{1'rr;4;Ln

"''Hmffimffiff J'*;fiExoun t&*';te'

x"u,g:mr*":x*,sfr ,wiJ?,6sr,';fi n2l6

mimpihr danuru.,ygqrn 11ry r{oWf66\4 U{{llC'&
iH# :;lf-:'#Ht :ffiil -'6:i,ffo-,a-W,i 

ohxds;
Dia telah bcrbuat ihsan tcrhadap ^tLio tzlt
dirifu ketika meirgeluarlan afu dari tl&HeJ I

penjara. Dia telah mmbawamu dari
pcdusunan setclah sctrn memper-
bunrk hubmganh dengan saudara-

saudaraku; scsmgguhqa T[hanfu
I\,laha l-cmbut bagi segala apa lang
Dia kehendaki; scsmgguh:a Dialah
Yng ltlaha Mengetahui lagi Maha
IIakim."

TAFSIR,

fu lontttu fu*hohu'oluywsrfi oovoailoihi afuvaihi : Kaikanerckn
sarun nangha@ fris6, iluka dia (fustfl prm nsrcfuk kcdn orury tuailW.

S€sudah saudara*audara trsuf menjelaskan keadaan trsuf kepada ofimg
tuarya bahwa nrsuf memina semua aoggota keluarganp pindah ke Mesir, maka

berangtatlah mercka semua ke sana. Serelah trsuf mengetatrui akan kedatangan

mercka, maka dia dengan disertai para pejabat kerajaan men5ambutnla. Setelatt

mercka semru masuk ke dalam majelis Xrsuf, maka trsuf pun memeluk erat
kefua orang nnnla.

Iahiriah alat ini menunjulkan bahua ibu llrsufjuga masih hidup. Sebagian
ulama ta$ir mengatakan bahva ,ang dimaksud deagan ibunda Yrsuf di sini
adalah sandara ibundaqa png dinikahi oleh E'kub, setelah ibundan5a meningEal
funia.

W qoalod khuhu mish-m h syatdlaaha oaminiin : Seraya (rltsul)
fur*ata: 'lf,asuHoh (tinggallolt) knrw squa di Mesin hsy Allah kanu
akototutt fui bancatu."

trcuf meminakefua orang unnla dan saudara-sauCaraqa untuk berada di
Mesir derrgan keadamtenaUg dan aman, ffift unfirt dirirya maupun hana-hartarrya.
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'Tidak ada sesuatu png menggelisahkan kamu dari gangguan orang lain," kata
Yusuf. Semuanya itu, oleh Yusuf dikaitkan dengan kehendak Allatr. Memang
seharusnla seperti inilah keadaan orang mukmin, utamanla para nabi dan
shiddiqin, selalu mengaitkan segala sesuatu dengan kehendak Altatr.

Menurut penjelasan Sifrut Talutin, setelah mengetalrui kedatangan ayahqa,
Yusuf segera berangkat unfirk menyambutrya di suatu tempat )ang bernama Jasan.

Setelatr beliau memeluk alahnp dengan bercucuran air mata karena telah sangat
lama berpisah, beliau pun menemui rqia, memberitahukan kedatangan ayatlnla
itu, sekaligus memina raja memberi izin mereka tinggal. Bahkan kemudian
Yusuf membawa alahrya dalam suatu delegasi menghadap raja. Setelah iur beliau
kembali menemui saudara-saudaranla di tempatpemberhentian semeiltara, serala
berkata: "Sekarang berangkatlah kamu masuk ke Mesir."

Dengan memperhatikan riwa5at ini nlatalatr batrwa Yusuf menyuruh saudara-
saudararya masuk ke Mesir setelah dia terlebih dahulu memberi atru raja. Barulatr
setelah itu dia membawa saudara-saudararya ke istanarya.

Wa rufu'a abawaihi 'alal 'anyi : l7tsuf mmdrdtkkan @ak-ibunya di
atas htrsi lrebesamnnya.

Wa lrlwmtu bhuu sujiadan : Dan tunfutHah semuo kqadanya (L\tsufl,
menghormatinya sebagai seomng pembesar negam.

IGtika itu tunduklah mereka semua (kedua bapak-ibunp dan saudara-
saudaranla) menghormati Yusuf, dengan penghormatan sebagaimana lalakrya
kepada para petinggi negara.

Diriwalatkan dari Ibn Abbas bahwa beliau berkata: "Makna 'tunduk dan
bersujudlah mereka kepadanya' adalah tunduk dan bersujudlah mereka kepada
Allatr di hadapan trsuf. Maka afti sujud di sini adalah sujud syukur. Hal ini juga
ditunjukkan oleh firman Allah 'dan beliau mendudukkan kedua ibu-bapaknp di
kursi kebesaran'. Seandainla sujud ini adalah zujud kepada ltsuf, tentulatr mereka
bersujud sebelum duduk di kursi kebesaran."

Wa qoala yat abai hta4ua ta'wiilu tu'yaaya min qablu : Berlatalah
lltsuf: 'Walni cyahh4 inilalt tal(wil mimpihr doltulu."

Melihathal itu trsuf punberkata: 'Wahai ayahku, sujud a5ah ibu dan sujud
saudara-saudaraku png sebelas orang, itulatl takwil mimpiku sewaktu aku masih
kecil."

Qad ja'abhaa mbbii lwqqan : &mggult lUlwnfu teW manjadilannya
sefugai kenWaan yang banar.

Mimpiku dahulu itu benar-benar menjadi keryaaan dan sungguh-sungguh
terjadi, kata frsuf. Alah dan ibu itu ibarat matatrari dan bulan. Bintang png
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sebelas itulatr perumpamaan (simbolisasi) dari saudara-saudaraku lang sebelas

orang.

Wa qod alraru bii fulz aldtmianii minas siini wa iaat bihan mirul bodwi :
Dan sungguh Dia telah berbuat ilaan terlwdap dirifu letilca mmgehnrlant
afu dari penjam dan Dia telah mernbowomu dari peduurun.

Allah telah berbuat ihsan kepadaku, tambah Yusuf, dengan telah mengeluarkan

aku dari penjara, lalu menempatkan aku dalam kedudukan png tinggi. Dia juga

telah mencurahkan nikmat-Npkepada diriku dan Diatelah mendatangkan kamu

semua dari dusun gurun pasir untuk hidup di dalam kota png meuah ini.

Yusuf di hadapan saudara-saudaraqa itu tidak meryebutkan perbuatan jahat

mereka datrulu png dilakukan terhadap dirinfa. Beliau haqa meqebutkan tentang

terlepasnla.dia dari penjara png menjadi batu loncatan menduduki kursi
kebesaran.

Mim ba'di an ruzt-ghasy syai+luana fuinii wa bafiw ildwatii : Setelalt

s etan memp erburuk lwhnganht dengan s audam- s audamfu .

Semua itu, kata Yusuf, terjadi sesudah setan merusak hubungan kasih salang

antara aku dan saudara-saudaraku dan memutus tali silaturrahim antara mereka

denganku serta menimbulkan perasaan dengki pada diri mereka kepadaku.

Inru mbbii lo4hiifal limaa ya-sytu-a iwuhaa huwal 'aliimul lwkiim :
Sesungguhnya Tfuhanfu Maln lzmbut bagi segala apa yang Dia kehmdaki;
sesungguhnya Dialah Wg Maln Mengaahui lagi Maln Hakim."

Siapakatl prry dapat mengira bahwa setelatr dilempar ke dalam sumur dan

diperbudak, dicintai oleh isteri al-Aziz dan dipenjara, Yrsuf akhirnya justru

memperoleh kebesaran dengan menjabat perdana menteri di negeri makmur.

Sesungguhrya Allatr itu Maha Mengetatrui kemaslahatan hamba-hamba-Np lagi

Maha Hakim dalam segala perbuatan-Np sesuai dengan hikmat dan maslahat.

KES!MPULAN

Dalam tyat-tyarini T\rhan menjelaskan tentirng keberangkatan saudara-saudara

Yusuf dari Kan'an ke negeri Mesir. Setelah Yusuf mengetahui kedatangan mereka,

beliau pun keluar untuk meryambutnla. Raja memerintahkan para petinggt negara

pergi bersama Yusuf untuk meryambut kedaungan Nabiyullah Ya'kub.
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568

(101)'Wahai TUhanku, sungguh Engkau
telah memberikan pemerintahan dan
kekuasaan kepadaku, ssrta Fngkau
telah mengajari alu 161tang ta'bir
mimpi. Wahai Tirhan yang men-
jadikan langit dan bumi, Engkaulah
penolongku di dunia dan di alfirat.
Wahtkan aku dalam keadaan Islam,
dan hubungkanlah aku dengan orang-
orang )ang saleh."ra

+fi:fii{,4yJtuq&i"i6
,d;gr""if lv+[a6L1iiigit
;#e-e{;o:t#ii

TAFSIR

Rabbi qad oaaianii mfiwl mulki : "Walwi Titanh4 sungguh Englau
t elah membeilant p etnerintalnn dm kelansaan kqadaht.'
Ictika Allah telah menyempurnakan nikmat-Np kepada yusuf dengan

melepaskannya dari berbagai macam kesengsaraan dan setelah Allah
mempertemukannp kembali dengan orang tua dan saudara-saudaranla serta
memperoleh kedudukan png tinggi dalam pemerintatran Mesr, maka timbullatr
hasrat di hati Yusuf untuk berdoa kepada Allah, semoga diperbaryaklatr patrala
akhirat kepadaqa, sebagaimana telatr dicurahkan kenikmatan dunia kepadanp.

Beliau memohon: 'Wahai Tbhanku, Engkau telah melimpahkan karunia-
Mu atas diriku. Engkau telah menjadikan aku orang )ang berkuasa di Mesir,
walaupun orang lain png menjadi raja dan aku tidak menemukan di dalamrya
orang )ang mendengki aku atau orang )ang berbuat curang kepadaku."

wa 'allamtanii min ta'wiilil ahaadii4si': serta Dtglau telnh mengajari
aht tentang ta'bir minpi.

Engkau telah mengajari aku sebagian dari ta'bir mimpi png dengan ilmu
itu dapat aku terangkan apa )ang bakal rcrj26i.

Faathims samatwatti wal adhi : walwi Tulwtywtg menjadilan rangit
dan bumi.

Wahai Ttrhan png menjadikan langit dan bumi, png menjadikannp dengan
sistem (nizlwm) )ang sempurna dan sangat tertib.

r' Kaidon densar S.3: Ali Imraru E3; S.40: Ghaafir, 34.
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Anu waliyyiifid dwt-ysaval oa*tdrUi : DrykauWtpenolonght di funia

don di ahirut.

Engkaulah yang mengendalikan semua urusanku dan menjamin

keselam-atanku. gngkaulah penolongku terhadap semua musuhku di dunia dan

Engkau pulalah penolongku di akhirat. Tidak ada daya dan tidak ada upala satu

pun padaku.

Tblafraniimuslhtun:WWakotafufulamkeanaonlslatn.

Apabita telah sampai masanla Engtau memanggil kembali jiuaku, maka

ambillah aku dalam keadaan memegang erat agama Islam. Beginilah makna

firman ini menurut pendapat Ibn Abbas. Kebaryakan ahli ta8ir berpendapat

bahwa Yrsuf pada masa itu memohon supala beliau minta diwafatkan. Jika

memohon unnrk cepat dimatikan dibenarkan dalam spriat Yusuf, namun dalam

slariat Islam hal iar tidak dibenarkan.r

w att qniibish sltodihiin : 'Dothnbnngkanlah afu dengan orumg-omng

yang saleh.' 16

Hubungkan aku dengan orang{rang umku png saleh, Yusuf memohon.

yaitu fUranim, Ismail, rshak, dan E'kub, serta kumpulkan (masukkan) aku ke

dalam golongan mereka.

Apabila kita memperhatikan alat ini, maka terdapat petunjuk bahwa jika

kita birdoa hendaklah didahului dengan memuja dan menlanjung TUhan'l?

KESIMPULAN

Dalam ayat ini Allah menjelaskan permohonan hsuf kepada Tbhannla,

yaitn memohon tusrwl hhainuh @aik pada hari aktirrya)

569

(102) Itulah (hai MunammaO, dari berita-
berita gaib yang IGmi wanyuUn
kqradamu, padahal lamu tidak di sisi

meteka, ketika mereka meinhrlathn

s Ta&ir Ibt trhair ll:.42-
16 Do ltrsf teratDt sma derym tane4Exn S.l: al'Faatihah, 5{.
17 Bace al-Bulfrri 80:30 h:xtA'; Ir[uglim 45 h-m.rc; Ahad j.III hl. 101; Ahad j. II n.

371 eL alHalabi; a!'Bul:hri 59:15 b 1562; Muslim I: rc' El'

(Ku;it61e;r4tX5ua-s
@-Jifu ir'frilT;""b);i-:I
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kemauannya dan mereka melaksana-
kan rencananla.

(103) Dan kebaqakan manusia, walaupun
kamu sangat mengingininla, tidak
tennasuk orang-orang png beriman.

(Oa) Engkau tidakmeminta sesuatu upah
kepada mereka untuk penyampaian
al-Qur'an; al-Qur'an tiada lain
adalah pelajaran dari Allah untuk
segenap alam.

(105) Berapa banyak randa di langit dan
bumi png mereka lalui, sedangkan
mereka berpaling dari tanda-tanda
itu.

(106) IGbaryakan manusia tidak beriman
kepada Allah, melainkan sambil
mereka mepersekutukan sesuatu
dengan Allah.

(1(I7) Maka, apakah mereka merasa aman
terhadap siksa Allah yang datang
kepadaqa png meliputi mereka aau
datang hari kiamat dunia de4gan tiba-
tiba, sedangkan mereka tidak
mengetahuinp.

f:yrlofdu*#a

lrt-,tk6/96#lf6g
'5#:!$t:it;sJruyjl

a'a,;i/i:4?J50)6rigw

,'Wiflebl^$,r;n!6

('o') ffi ';Htrillffi#,ffi 6wi,#&'btJt?Wpti
Shilft ff :1Hil IHf,T .,i; @'q# Gw:q i'r swi#l
mengikutiku dan Maha Suci Allah
dan aku fui [rrkrntah dari onng png
mempersekutukan Allah.'

TAFSIR

Dztalilru min ambaa-il ghaibi nuuhihi itoikt : Ituhh (tai Muhammad),
dari beita-berita gaib yang lfumi waltyutan l<cpadamu.

Apa )ang rcmi (Allah) ielaskan kepadamu tenrang kisah png berkaitan
dengan Yusuf png tidak pernah kau saksikan adalah kisah gaib lang Iemi
wahyukan kepadamu.

wa maa kunta ladaihim idz ajma'uu ammhum wa hum yamkuraun :
Padahnl lamu tidnk di sisi mererw, ktila merelw membulatAnn l<emauannya
dan merela melal<sanalan rencaruiltya.
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Allatr memberitahukan kepada Rasul tentang peristiwa-peristiwa png telatt

lama terjadi supala bisa menjadi pelajaran bagi segenap manusia, baik mengenai

agama mereka ataupun men$enai masalatr dunia.

Berita tentang peristiwa-peristiwa tersebut sampai kepada Muhammad dengan

perantaraan watlyu Ilatri adalah suatu tanda dari tanda-tanda kenabian dan

kerasulan.

wa maa ak4saran noui wa bu harushta bi mu'miniin : Dail ftebanyalan

mgnusia, walaupm la nw sangat menging ininya, tidak termasuk orung -onmg

yang beritnan.rg

Jumlatr lang terbesar dari musyrik Mekkatr tidak akan membenarkan kamu

dan tidak akan mengikuti kamu, walaupun engkau berupala dengan sungguh-

sungguh agar mereka beriman. Karenanya, janganlatr kamu bersedih hati. Kamu

bukanlah oran! png dapat memaksa mereka. Kamu haryalatr orang )ang ditugasi

menyampaikan agama Allatt.

Berkata ar-Razi: 'Orang-orang kafir Quraisy dan segolongan orang Yahudi

mendesak Nabi untuk menjelaskan kisah trsuf dengan maksud menguji Nabi.

Tetapi setelatr Nabi menjelaskan riwalat ini, mereka tetap saja dalam kekafiran.

I(arenarya nrrunlatr alat ini."

Wa maa tasththum 'alaihi min airin : Englau tidnk memhta seswfit^

up ah kq ada merela wrtuk p enyailtp aian al-Qur' an.

Apakah mereka tidak mau beriman karena kamu meminta upah atas usahamu

menyampaikan al-Qur'an atau meminta kedudukan atau kekuasaan? Tldek, tegas

Allah. Kamu, seperti halnla rasul png lain, juga tidak meminta sesuatu upah

atau kedudukan atas usaha dakvahrya. Upatrmu hanla pada Allah. IQlau kamu

tidak meminta upah atau kedudukan atas usahamu, seharusnla mereka mengerti

batrwa susatt palahmu tidak lain semata-mata untuk memenuhi perintatr Allah,

Thhanmu, dan karena belas kasihanmu kepada mereka.

In huwa ittao dzibat lil 'aalamiin : Al-Qur'an tiada hin adalnh pelnjamn

dari Allah untuk segenaP alam.

Al-Qur'an yang Kami turunkan kepadamu tidak lain merupakan pelajaran

dan peringatan untuk dijadikan pedoman png memberi petunjuk kepada semua

manusia penghuni bumi, bukan sebagai pedoman bangsa Arab saja.

Ayat ini memberi pengertian batrwa Muhammad adalah rasul lang umum,

png diutus kepada segenap penghuni bumi.

tE Lihat S.28: al-Qashash" 56.
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wa lu awim min aoyotinfts samaawaati wal adhiyamurruurut ,alailwa
wa ham 'anlua ma'ri4huan : Berupa banyaktanda di langit dan di bumi
yang merela lalui, sedangkan merela beryahng dari tanda-tan"da itu.

Berapa banrak tanda di langit dan di bumi png menunjukkan kebenaranmu,
png kebaryakan manusia mengalamirya, narnun mereka tidak memperhatikannla
dan tidak mengambil pelajaran.

Banpk dalil png nlara dakm kisah yusuf png menunjuk kepada kebenaran
Muhammad. orang-orang png tekun mempelajari ilmu alam dan mempelajari
keadaan langit dan bumi, tuapi tidak mengarahkan pikirannp kepada sang Khalik,
jiwa mereka tidak merasakan kegunaan (manftat) zikir dan makriftt. Meskipun
ilmu png diperolehnp dirasakan terdapat kegunaannp.

wa maa yu'minu ak+saruhum billaahi illat wa hum musyrikuun :
Ihbanyal(an manusia tidakberiman kqada Altah, melainlant merela sambil
memp en ehttulan s esuatu dcngan Allah.

orang-orang kafir png semasa dengan kamu beriman kepada-Allah, tetapi
mereka juga mempersekutukan Allatr dengan sesuatu. Mereka mengakui bahwa
pencipta alam adalah Allah, namun mereka juga beribadat kepada berhala dan
patung-patung, )ang berarti mereka mempersekutukan Allah dengan berhala.le

IGbanpkan umat Islam deuasa ini dengantidak sadar juga mempersekutukan
TUhan dengan sesuatu. Mula-mula setan membisiki mereka batrwa berdoa di sisi
kubur adalah doa yang diperkenankan (dikabulkan). Tetapi lama-lama setan
membawa mereka menjadi penyembatr kubur. Mereka bukan harya berdoa kepada
Allah, tetapi juga berdoa kepada isi kubur, bahkan kemudian menjadikan ruuur
sebagai berhala png ditawafi, diciumi, dikunjungi, dan menyembelih kurban di
sisinp. Semua perbuatan itu berlawanan dengan ajaran tauhid.

Bertawasul kepada Allah dengan hamba-hamba-Np yang saleh, seperti
mengatakan 'lvahai Tuhanku, dengan kebesaran si fulan di sisi-Mu, aku memohon
kepada-Mu supala mengabulkan keinginanku" adalatr perbuuan png tidak pernah
dilakukan oleh orang salaf.

A fa aminuu an ta'tiyahum ghaasyiyatum min 'adznabillaahi au
ta'tiyahumus saa'atu bagluauw wa hum laa yasyruruun : Mala, apalah
merela meruxa aman terhadap silaa Allah yang datang kepadanyi yang
meliputi mercla aau datog kiamat dtnia doryan tiba-tiba, seamilen mereta
t i dak men g etahuinya.2o

re Baca S.29: al-hnkabuut, 61; dqn S.39: az-Zrmar, 3; Muslim 53 h.46; Ahmad j. II
h.428; at-Tbrmudzi 18:9; Almad j. Ihl.381 h. no.3610; AtuDaud 27:17 no.3883; Ahmad j f/
hl. 156; Ahmad ll hl. 220, h. no. 7045.

20 Kaitkan dengan S.7: al-Araaf, 97,98,9; 5.16: an.Nahl , 45,6,47.
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Apakatr mereka png beriman kepada Altatr sekaligus mempersekutukan-

Np O,atam beribadat merasa aman terhadap azab (siksa) Allatr atau kiamat dunia

fog O",rng dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari, sedang;kan mereka tetap dalam

kesyirikan dan kekafiran?

Qyt ha64zirrii sabiilii d'nu itgtloghi 'aloa ba-shiilwin atu wa manit

iaba, anii : Katakanlah :' Inilah j atanhr, ahr meny eru kanu kq ada Allah,

sedangkan afu dalan keterungan Wg nyata. Demikian pula omng-omng

yang mengibttiht."

IGtakanlatl, hai Muhammad.kepada kaummu: "Dakwatl fang aku sampaikan

kepadamu dan jalan png aku lalui adalatr jatanku dan sunnatrku. Aku mengajak

kamu kepada agama ^efatr. Tidak ada maksudku kecuali mencari ridha A11ah,

melaksanakan [euajibanku, dan mengikuti perintatr-Np. Aku berada dalam

keterangan )ang nlata dari perbuatanku itu. Demikian pula orang-orang )ang

mengituti aku, lang menyampaikan dakwahku, dan berjalan di aAs jalanku hingga

hari kiamat."

Wa subhoarullaohi : Dan Maha Suci Allah.

Aku mengakui kesucian Allah dan aku mengagungkan-Nla. Tidak ada bagi-

Np sekutu dan tidak ada sesuatu )ang pailt disembatr selain Allatt.

wa mat atw mfuwl musyrikiin : Dan ahr ini bufunlah dai omng yang

mempenehrtukail Allah.

Aku, kata Muhammad, melepaskan diri dari segala atrli syirik. Aku tidak

masuk ke dalam golongan mereka (kaum musyrik) dan mereka pun tidak masuk

ke dalam golonganku.

Menurut pendapat Ibn Abbas, png dimaksud dengan 'orang-orang laIrg

mengikutiku" adalah para sahabat Muhammad. Merekalah umat )ang utama'

urerita telah dipilih oletr Allah untuk meryrertai Muhammad dan menegakkan

agama Allah. Oleh karena itu hendaklah kita mengakui keutamaan mereka,

rn'engikutijejaknla, serta meneladani sifrt-sifitrya dan akhlakrya. Mereka berada

di atas jalan png lurus.

KESIMPULAN

Mula-mula Allatr menjelaskan batrwa kebargakan manusia tidak mau beriman,

walaupun Nabi san. sangat menginginkan agar mereka juga beriman. IGmudian

Allah menjelaskan batrna kebaryakan manusia tidak memikirkan Eat-alat-Nla
serta dalil-dalil keesaan-Nla )ang terdapat dalam iagatraya.

I
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Allah juga menjelaskan batrwa perjalanan png ditempuh oleh Muhammad

4"1"h dak\{ah kepada paham tauhid dan ikhlas beribadaf harya kepada Allah.
Itulatr tugas Muhammad dan itu pula tug:ul para pengikutrya.

570

(109) Ihmi tidak mengurus sebetummu,
melainkan orang lelaki dari penduduk
kota, yang mereka itu Kami beri
wahyu. Apakah mereka tidak ber-
jalan 6i atas bumi, sehingga mereka
melihat bagaimana akibat (png
dialami oleh) semua orang sebelum
mereka? Sungguh negeri akhipl lgo
lebih baik bagi kamu png bertakua.
Apakah kamu tiada memahaminp?

(110) Sehingga apabila para rasul telah
berputus asa dan meyakini bahwa
mereka (para musyrik) telah
dipandang berdusta, maka datanglah
kepada mereka (para rasul)
pertolongan Kami. Maka dilepas-
kanlah siapa png Ihmi kchendaki
dan tidaklah dxp at dttolak azab l(ami
oleh kaum png berbuat dosa.

(111) Sungguh terdapat pelajaran dan
teladan (ibarat) dalam kisah-kisah
mereka bagi orang-orang yang
berakal kuat. Kisah ini bukanlah
cerita yang dibuat-buat, tetapi
membenarkan apa (kitab) yang
sebelumnla dan menjelasken segala
se$ultu, serta sebagai petunjuk dan
rahmat bagi semua orang yang
beriman.2r

&'rid;;gcfl+Utu;W
1Kt{V#J;rtev,5-:&tsflt

effi$$$i*FUl$ktt;
@3WlSt"rfjt:u;1

6{rr6MSlr,frs\sr?
e;c::j5i{6'f,Xii,Fr.E

d;*651;Atv

Jf,-1r*'*rr:,+J4'rll
'0-#'gi6f)q{'rgr+LXEI

.s'-rAt*,9ffi;*1i_6.o{t
@3ili-a41x;

4 Kaidon dengan S.10: 'llunrs; 5.16: a+Nahl; .tr. S.2l: al-Anbiyaa,.
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TAFSIR,

w maa ar alnaa min qablika illot rii oahn runlrii ililihint min ahfil qota :
Knmi tidak meflgutus sebelilmtrut, melainkan oflmg lelaki dari pendtdttk

lrota, yang merekt itu Kaili beri wahyu.

Kami mengutus sebelummu, hai Muhammad, orang lelaki png bukan

malaikat, bukan perempuan, dan juga bukanjin. Kami telah mengutus para rasul

satu demi satu )ang I(ami beri watryu dengan perantariun malaikat seperti )ang
diwattyukan kepada kamu. Mereka itu I(ami pilih di antara penduduk kota, tempat

para umat berkumpul.

Al-Hafizh Ibn Katsir mengatakan, dengan firman ini Allatr menjelaskan bahwa

Dia menguhts para rasul-Np )ang semuanla lelaki, bukan perempuan.

Demikian pendapat jumhur seperti ditunjukkan oleh susunan alat ini.
Tegasnla, Aldh ddak menurunkan wahyu ,asyn ,-Nla kepada seorang perempuan

pun. Adapun al-Hasan al-Asy'ari berpendapat bahwa perempuan tidak diangkat

menjadi iasul. Menurut beliau, Marpm itu ibu Isa png juga seorang nabi

(nabiph).

A falam yasibau fil adhi fa yan4lrunu fuifa luaru 'aaqibotttl la4ziitu
min qablihim : Apakah meneka tidak berialan di aras burni, sehingga

merel@metihol bagaimaruakibat @ng dialilti oleh) semwonmg sebelum

mereka?

Apakatr orang musyrik Quraisy tidak memperhatikan apa )ang telatl Kami

lakukan terhadap umat-umat sebelum mereka, seperti kaum Luth, kaum Shaleh

dan umat-umat lain serta apa png Kami timpakan kepada mereka karena

mendustakan rasul-rasul Kami dan mengingkari apt-a1at I(ami? Padahal mereka

)ang telatl lalu itu lebih kuat daripada kaum Quraisy. Mereka semua menemui

kemusnahan (ajalrya) karena mendustakan rasul-rasul Igmi.

Wa b daarul ot*hirz,ti ktwhal lil lbdziirwt taqau : Sungguh negei
akhimt itu lebih baik bagi kanwyang bertalwa.

Negeri akhirat adalah lebih baik daripada dtrnia png Ana ini bagi mereka

semua png bertakwa kepada Allatl, walaupun hidup di dunia beribu-ribu tahun

lamarya.

Afal,aa ta'qiluun : Apakah kamu tiada memalwnirtya?

Apakah kamu tidak memahami perbedaan antara negeri dunia dengan negeri

akhirat? Mengapa kamu tidak mau mempergunakan akalmu dan mengikuti Rasul

)ang menyeru kepada jdan fng paling lurus?
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Eafroo idzts ui<sar nsuht va rhdraw. arnultton qad fu4zibw joa-
alun noshrwua : sehhgga rybila pm ,asul telot furptrtrs osa fun
nqnkini balwa mer*n @aru nnsyrig telah dipotfurg furfrtsu, moka
datanglah kqada mere*a @am nsal) peralugot KCIni.

I(ami (Allatr) telatr menguars para rasul tr(mi plg.menpm umr-Np memrju
pattam tauhid, tetapi nmat ihr tclah mcndrstatannA. Hingga apabila para rasul
itu telah berputus asa dari mengajak unatrrla bcrirlmn,. karena mercka tefap
terlibat dalam kekafiran dan para rasul pun meyakini bahua kanmrrJa tidak ekan
mau mempercEain5ra. Bahken mereka mqaqggap bahna para rasul iul b€rdBta
tentang anb yarag dijanjikan akan datang menimpa mereka. hda saat ifilah
datang pertolongan IGmi.

Eb ntdiba ,nan nt sw-u : Lroka dilqakoilah siqayww Koni kdtstfuki.
Maka IQmi pun melepaskan oxang{mng png l<ami kehendaki, pitu para

rasul dan orang{rang }ang bcriman tepadamercka scdangtan orangorang kafir
dikepung oleh azab dari segenap penjuru.

Wa loa ywddtr fu'storta 'anil qonil ntafiiiliin : Dot tifuruh dqa
ditolaka?nb Kani oleh kaonytg fu dua.

Sekali-kali sitsa trGmi tidak dryat ditolak dan ditangkis oleh mereka semrul
png berbuat dosa, 5a4g mengiqgkari Allah dan men&rsakan rasul-rasul-Np.

Iaqad koaru fii qa+lu-sltihim ffud liafil alhobi = SWWgah terdqat
pelajarut dan teladan Qbam) fulon kisal-kisah merukn hgi orwtg-orung
yang beruhal fud.
Dalam kisah-kisah para mbi, trrisfimewa kisah ymrf dan sardara*ardaranya

sungguh terdapat teladan, pelajaran, peringatan, dan petunjuk bagi mereka png
mempunlai akal kuat (selrat) sefta otak )ang qdas Sang d4d meng:rmbil hikmah
dari sesuatu png rclah terjadi de4gan mclihat ceria-siA nm t dahulu.

Maa kaaru hadii*ay ygana va loo*in usMiigl la4zii Mru yfuilti :
Kisah ini bukmlah ceriuyung dihtdhtd, wqi nwthawkot qa 0,itab)
yng sebefumrqa.

Kisah png termaktub dalam al{ur'an dan kitab suci png lain bukanlah
kisah png dibuat-buat. Kisah iar merupatan dalil png dat-ng melalui jalan
wahyu untuk membenarkan kiuD-kitD png datmg sebelumnya.

Wa nfshiila kulli syoiin : Dot rnsrjelaskot segab seswtu.
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Al-Qur'an ini menjelaskan semua perintah Allah, semua larangan-Np, janji

dan ancaman-Nla, serta mgnjelaskan semua sifat png uajib bagi-Nya. Dalam

al-Qur'an terdapat kisah para nabi png mengandung ibarat dan pelajaran.

Jadi, png dimaksud dengan 'penjelasan segala sesuatu" bukanlah berarti di

dalam al-Qur'an terdapat segala macam ilmu pengetahuan umum mengenai semu:l

bidang di alam ini.

Wa hulan : Serta sebagai paunjuk.

Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi semua orang )ang mau memahami dan

mendalami oenyelidikannp dan pembacaannp dengan teliti.

Wa mhnatal li qaumiy yu'minuun : Dan mhmat bagi semun orang yang

beriman,

Al-Qur'rn menjadi rahmat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan
kebahagiaan :khirat bagi semua orang )ang membenarkannla dan mengimani

sesuant png gaib.

KESIMPU LAN

Dalam ayatnyat ini dijelaskan tentang sebagian maksud Tirhan mengisahkan
para rasul dalamal-Qur'an. Yaitu untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi

semua orang Fq berakal kuat. TUhan juga menjelaskan bahwa al-Qur'an yang

dilengkapi dengar kisah-kisatr bukanlah kabar png dibuat-buat. Akan tetapi
merupakan kitab yng membenarkan kitab-kitab Fng turun sebelumnya, seperti

Kitab Thurat dan Itiil.
Diberitakan b*rwa orang-orang kafir Mekkah menemui sebagian orang

Yahudi, lalu mereh membahas tentang Muhammad. Orang-orang Yahudi
menganjurkan orangkafir Mekkah supala bertanya kepada Nabi tentang sebab-

sebab keluarga Ya'kib pindah dari Spm ke Mesir dan tentang kisah Yusuf.

Berkenaan dengan ituturunlah surat Yusuf ini.

Nama Yusuf diseblt dalam al-Qur'an pada26 alat, dengan pe,rincian 24 ayat

terdapat dalam surat Ytsuf, 1 ayat dalam surat al-An'aam (ayat 28), dan 1 ayat

dalam surat Ghaafir (ayt.34).

Apabila kisah ini diiUti dengan seksama, maka dapatlah diketahui titik+itik
perkembangan kisah Yusif, mulai dari Yusuf menceritakan mimpirya kepada

Ya'kub sampai kepada donp memohon husnul khntimah (akhir hidup yang

indah).
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xlll
AR.RA'D
(Guruh)

Diturunkan di Mekkah/Madinah,
turun sesudah surat Muh:Immad, 43 alat

Sejarah Thrun

Surat ini diturunkan di Mekkah, tetapi ada setengah ulama png berpendapat
surat ini dimrunkan di Madinah. Tbrdiri atas 43 aydt.

IGitan dengan Surat Sebelumn5na

Surat Yusuf memberikan keterangan ringkas mengenai tanda-tanda keagungan

Allah png terdapat di langit dan di bumi.l Dalam surat ar-Ra'd ini Allah memberi
penjelasan lebih lanjut tentang tanda-tanda kebesaran itu.

Dalam surat lhsuf Allatr memberi iqarat kepada dalil-dalil tauhid,2 sedangtan
dalam surat ini, dalil-dalil tauhid dijelaskan dengan panjang lebar dan luas.

Dalam kedua surat ini dijelaskan kisah-kisatr orang dahulu dengan rasul-
rasul png diutuskan oleh Allah kepada mereka.

' Beca S.12: ltsrf, 101.

2 Beca S.12: Yu$f, 39.
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571

*1)t#4tbtt-+
Dengan (manyebut) narru Allahyang Maha Pemumh,

yang s enantiasa mmcamhlan mhmat-l,lya

(l) Alif laammiim-rua : Ini adalah alat-
ayat surat yang sempurna dan al-
Qur'an yang telah diturunkan
kepadamu dari Tbhanmu adalah hak;
akan tetapi kebaqakan manusia tidak
mengimaninla.3

arba{rttf'$si$tLll*),Fr
o|iils J16<t1$Yrfl

TAFSIR

Alif, laam, miim rua tilkn aayaatul kitaabi : Alif laam miim ma. Ini
adalah ayat-ayat dai surw yang sempunw.

Inilatr ayat-^yatdari alat surat )ang mempunlai sifat png sempurna dan dan

bernilai tinggi.

Wal b4zii uruih ilniko mir mbbilwl haqqu : al-Qur'an yang sudah
diturunlan kqadatnu dari fulanmu itu adalah lnk (berur).

Al-Qur'an png diturunkan kepadamu dari Tbhanmu fteseluruhanrya) adalah

hak png tidak dapat diragu-ragukan, lang masing-masing aptnya mengandung
hikmat dan sesuai dengan keryataan.

Firman ini adalah penjelasan bagi firman sebelumrya. Mula-mula Allah
menerangkanbatrwaayat-apt dari surat ini mencapai kesempurnaan png tertinggi.
Tetapi martabat ini dicapai oleh seluruh isi al-Qur'an, bukan hanla oleh surat
ini.

Dcmikianlah makna dua kalimat ini. Tetapi apabila kita mdsudkan dengan

al-Kitab adalah keseluruhan al-Qur'an, bukan haqa surat, maka makna apt ini
adalatr: "Alat-Eat Allah ini png diturunkan kepadamu dari Tbhanmu adalah
benar."

Walatkiwu aklsamn noosi laa yu'minuun : Akan tetapi kebanyalan
nwnus ia tidak mengimanhtya.

I

t Kaithn dmgp' baghn arval S.10: \furnrs; d"n S.91: asy-Syams.
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Akan tetapi kebanpkan manusia tidak mengimani apa yang diturunkan
kepadamu dari Tirhanmu. Tidak pula mengakui keagungan al-Qur'an yang
mengandung berbagai macam hikmat dan bermacam-macam hukum yang sesuai
dengan tempat dan perkembangan masa.

Muqatil berkata :' Ketika musyrikin Mekkah menyatakan bahwa Muhammad
membuat sendiri ayat-ayat itu, maka Allah pun menurunkan ayat ini."

KESIMPU LAN

Dalam apt ini Allah menerangkan bahwa surat ar-Ra'd, demikian pula
keseluruhan al-Qur'an, adalah hak (benar). Diturunkan dari Tirhan Yang Maha
Hakim lagi Maha Terpuji.

572

(2) Allah yang telah menjadikan langit
dengan tidak bertiang, yang kamu
dapat melihatnya. Kemudian Allah
bersemayam di atas Arsy-Nya dan
Allah menundukkan matahari dan
bulan; semuanya itu beredar hingga
pada waktu yang sudah ditentukan.
Dialah yang mentadbirkan (mengarur)
segala urusan; Dia menjelaskan alat-
ayat-Nya, semoga kamu meyakini
akan menjumpai Tirhanmu.

Dialah, Allah yang telah meng-
hamparkan bumi dan menjadikan
beberapa gunung yang tinggi-tinggi
dan sungai-sungai. Dia menjadikan di
muka bumi, tiap buah berpasang-
pasangan. Dia menjadikan malam
untuk menyelimuti siang; sesungguh-
nya dalam hal yang demikian itu
benar-benar texdapat tanda-tanda bagi
orang yang suka berpikir.a

Di bumi ini terdapat beberapa bagian
tanah yang berdekat-dekatan dan
padanya terdapat kebun-kebun anggur

6fir"&w;r;1ii1r-w6"{,:i'r
:*t";i*:Y tyAW;;;tr&

'diiaaIrffi-a{CIi4:6a
ss]:i;:$b,

(3)

Es,tat:y3tg53y2&'e,ijf(4)
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dan tanaman dan pohon kurma yang

bercabang-cabang dan yang tidak
bercabang yang disirami'dengan air
yang sama. Kami utamakan sebagian-
nya atas sebagian yang lain dalam rasa

dan bennrknya. Sesungguhnya dalam
hal yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum png
berakal.

Y=.4Er;;-tr;"3r$;Pr'2:i
V'{t+;;;,F(Fiffi'yv'a';t$-e6-*5-Y'4\4'Jt

TAFSIR

Allaahul la4zii mfa'as samaawaati bi ghairi 'amadin tamunahaa
yang telah menjadilan lnngit dengan tidak bertiang, yang lumu
melihatrya.

Sesungguhnya Allah telah menjadikan langit tinggi dari bumi dengan tidak
bertiang. IGmu melihat langit-langit itu dengan tidak bertiang di bawahnp dan

tidak ada pula tempat menggantungnp. Allah telah menjadikan langit dan segala

isinp; bintang, matahari, dan bulan dengan kodrat-Np dan kebesaran-Np.

Tbummas taw(m 'alal 'anyi : Kemudian Alloh benemayam di atas Arsy-I"lya.

Bagaimana Allah bersemayam di atas 'Arsy dan bagaimana Arsy itu, Allah
sendirilah yang mengetahui. Kita memahami dari firman ini bahwa Allah
mempunyai kekuasaan )ang sempurna dan kehendak-Nyalah png berlaku.

Wa sakh-khamsy syamsa wal qamam kulhq yairii li aialim musamman :
Allah merunduklan matalnri dan bulnn; serumnya iru beredar hinggawalou
yang sudah ditenrulan.

Allah menundukkan matahari dan bulan untuk maksud yang Dia kehendaki,

yaitu memberi manfaat kepada makhluk. Keduanya terus-menerus beredar
memancarkan caha5arya. Semua bintang beredar untuk waktu png telah ditennrkan
oleh Allah, laitu sampai kepada akhir umur dunia. Masing-masing beredar dalam

falaknp sendiri-sendiri.

Yudabbirul amm : Dialah yang mentadbirkan (mengurus) segala urusan.

Allahlah yang mengendalikan pemerintahan-Np menurut iradat dan hikmat-
Nya. Maka Dialah yang mematikan, yang menghidupkan, Fng menciptakan,

dan yang memusnahkan, yang mengayakan dan memiskinkan, serta yang

menurunkan wahyu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-
Nya.

Ayat ini menunjuk kepada kesempurnaan kodrat dan rahmat Allah. Hanya
Dia png mentadbirkan 'alamul ajsaad dan 'alamul arwah.

Allnh
dnpat

2055
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Yufash-shilul aayaati : Dia menjelaslon ayat-ayat-Ilya.

Dialah yang memberi wujud kepada segala yang maujud dan mengadakan
perikatan-perikatan antara satu sama lain dan Dialah yang menerangkan yang

demikian itu dengan jelas.

In'allakum biliqaa-i mbbikumtuuqinuun : Semoga lamumqakini alan
menjumpai Tfuhanmu.

Allah menerangkan yang demikian dan menjelaskan ayat-ayat-Nya Fng
menunjuk kepada kodrat dan hikmat-Np karena mengharap supap kamu mepkini
akan menjumpai-Nya. T[han yang berkuasa menjadikan alam ini tentulah dapat
membangkitkan makhluk dan menghisabnya.

Sebagaimana Allah berkuasa menempatkan'bintang-bintang yang besar di
angkasa raya dengan tidak bertiang, maka Dia juga berkuasa mengembalikan roh
kepadajasad dan mengembalikan alam kepada kehidupan yang kedua.

Wa huwal la4zii maddal ar4ha : Dinlah, Allah yng telnh menghamparlan
bumi.

Allahlah yang telah menjadikan bumi lebar terhampar supaya menjadi tempat
hidup binatang dan supaya manusia dapat mengambil manfuat dengan tanaman-
tanamannp dan dengan isi perutnya serta berjalan ke segenap penjuru untuk
mencari rezr-ki.

Demikianlah keadaan bumi, apabila kita melihat dengan pandangan mata,
yaitu terhampar luas, tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa bumi tidak bundar.

Wa ja'ahfiihaa mwansiya : Dan menjadilanpadnnya beberapa gunung
yang tinggi-tinggi.

Allahlah yang telah menjadikan gunung-gunung sebagai paku bumi yang

tidak bergerak dan tidak pula berpindah-pindah.

Wa anhaamn : Dan sungai-sungai.

Allah menjadikan di bumi ini beberapa sungai mengalir untuk menghasilkan

kemanfaatan bagi manusia dan binatang. Selain itu juga dipergunakan untuk
menyirami tumbuh-tumbuhan yang beraneka macam dan menjadi unsur hidup
bagi manusia.

Wa min kullits tsamamati ja'alafiilua zauiainits ruini : Diameniadilan
di mula bumi tiap buah beryasang-pasangan.

Allah menjadikan di muka bumi segala buah-buahan berpasangan, yakni

iantan dan betina. Ilmu modern telah menetapkan bahwa segala macam tumbuhan
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itu ada yang jantan dan ada )ang betina. Angin, air, burung, Serangga, lebah,

dan lain-lain yang mempertemukan antara tepungsari dengan bakal buahnya.

Kejantanan dan kebetinaan itu juga terdapat pada pohon yang satu atau pada

pohon yang berlainan seperti kurma. Adalanya terdapat pada satu pohon, pada

bunga yang satu (penyerbukan tunggal) seperti bunga telang (Clitoria) atau pada

bunga yang berlainan @enyerbukan silang) seperti kapas.

Yugh-syil lailan tuhaaru : Dia meniadilan malnm wfiuk menyelimuti sinng.

Allah sendiri png menutupi siang dengan kegelapan malam, sehingga gelaplah

sinar sesudah terang, seakan-akan siang itu diselimuti oleh kegelapan. Demikian

pula Allah menyelimuti malam dengan sinar yang terang-benderang'

Inru fii ilznalilu la aayaatil li qaumiy yatalaklwruun : Sesungguhnya

dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang

yang sulu beryikir.

Pada segala apa yang telah diterangkan oleh Allah, yaitu menghamparkan

bumi, menjadikan gunung-gpnung, sungai-sungai Fng mengalir, dan buah-buahan

yang berpasang-pasangan Serta siang dan malam 1ang terus berganti-gantian,

iunggun ierdapat tanda-tanda )ang nyata yang menunjuk kepada kebesaran Allah

dan teesaan-Nya bagi orang-orang yang mau berpikir dan mau mengambil

pengajaran.

Wafit ar4hi qitha'um mutaiaawimatun : Dan di bumi iru rcrdnpat bebe-

rapa bagian tanah yang berdelat-delatan.

Di bumi ada bagian-bagian tanah yang berdekat-dekatan letaknya, tetapi

berlain-lainan keadaannya. Sebagiannya lembut, sebagian png lain keras, sebagian

dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tetapi bagian 1ang lain tidak. Thnahnya

,"iopr, airnla serupa, tanamannya pun serupa, namun buah-buahannya berlain-

lainin. Ada yang manis, ada yang pahit, ada pohon yang berbuah dan ada yang

tidak.

wa jannaatum min a'ruabin : Danpadanya terdapat l<ebun-kebun angSur.

Di bumi itu ada kebun-kebun yang penuh dengan anggur.

Wa zar'un : Dan tanam-tanaman-

Padanya ada berbagai rupa tanaman dan berbagai rupa biji-bijian yang menjadi

makanan bagi manusia dan hewan'

wa ru-khiilun shimyaanuw wa ghairu shinwaanin : Dan pohon htrma

yang bercabang-cabang dan yang tidnk bercabang-cabang.
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Di dalamnp ada pohon-pohon k'rrma yang berpokok satu, bercabang banyak

dan ada pula png tidak bercabang.

Yusqaa bi maa-iw waahidiw wa nufailh4hilu ba'dhahaa 'alaa ba'dhin fil
uknli : Yang disirarn dengan airyang satna dan l{ami utamalan sefugiannya
atas sebagian yang lain pada rasanya dan bentulorya.

Segala png tersebut itu, anggur, tanaman-taruIman dan kurma, disiram dengan

air png serupa yang tidak berbeda tabiatnp. Kami membedakan png sebagian

dari bagian yang lain mengenai bentuk buahrya, lang bermanfaat dan ada yang

tidak.

Inna.fii dznalilu la aayaatil li qaumiy ya'qiluun : Sesungguhnya dalam
hal yang demikian iru benar-bennr terdapat tanda-tandn bagi luum yang

beralul.

Pada segala apa yang telah dijelaskan benar-benar terdapat tanda-tanda png
menyilaukan bagi orang-orang yang beramal menurut kehendak akal dan mau

memikirkan dengan pikiran yang merdeka dan akal yang sejahtera.

KESIMPU LAN

Dalam ay^t-ayat ini Allah menerangkan bukti-bukti atau tanda-tanda png
menunjuk kepada keesaan-Np dan kepada hari kebangkitan pada hari akhir.

Dalil-dalil itu ada yang dapat kita lihat di jagat rala dan ada yang dapat kita lihat
di bumi sendiri.

Yang berkaitan dengan j agat raya adalah letak langit di angkasa dengan tidak
bergantung dan tidak bertiang, kesempurnaan kekuasaan Allah dan ketundukan

matahari dan bulan untuk apa yang dikehendaki oleh Allah.

Adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan alam adalah terhamparnp bumi,
terdapat gunung-gunung di dalamnya, sungai-sungai, dan berpasangannp tumbuh-

tumbuhan, beriring-iringannp malam dengan siang, tanah-tanah yang saling

berdekatan, tetapi berlainan hasilnya.

573

(5) Dan jika kamu merasa heran, maka
yang lebih mengherankan adalah
pertanlaan mereka:'Apakah apabila
kami telah menjadi tanah, kami akan

menjadi makhluk yang baru lagi?"
Itulah sikap mereka yang mengingkari

*#y.vgKrty;ilS{#6:,s
Jl5iriglg"i;riferta{J:>$

w.;l"r!::t+aa{iu*Frj
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Tirhan dan pada leher mereka dile-
takkan belenggu-belenggu. Merekalah
penghuni neraka dan kekal di
dalamrya.

(6) Mereka meminta kePadamu untuk
mempercepat azab, sebelum rahmat.
Padahal sungguh telah berlaku adanp

'siksa kepada orang-orang sebelum
mereka. Sesungguhnya T\rhanmu
benar-benar mempunyai ampunan
bagi semua manusia atas kezalimannla
dan sesungguhrya Tirhanmu sungguh

. 
sangat keras siksa-N1a.r

(7) Berkatalah semua orang kafir:
'Apakah ttdak lebih baik diturunkan
sesuatu alat 4ari T[han kepadanla?"
Sesungguhnp kamu adalah seomng

mundTir, seorang pembawa kabar takut
dan bagi tiap kaum ada penunjuknp.6

o.rA6

b:7i'1i*i
A$gi$,ilcd-'l*a*rtW;

o2t6,J -)7J'd$'rfiR#

'su&si,t;rfr*trtftu$rJ;ri

E6$W*gfrv

TAFSIR

Wa in talab fa 'ajabun qauluhum a i4rst kunnot tumnban a inrua la fii
klwlqin jadiidin : Jila lamu memsa hemn, malaywry lebih mmghemnlan
adatah p erlutyann merela : "Ap alult apabiln lwni t elah meni adi tanah, lami
alan menjadi malihlukyang baru lagi?'

Jika engkau, hai Muhammad, merasa heran karena mereka menyembah

berhala dan patung, maka yang lebih mengherankan lagi adalah mereka

mengingkari hari kebangkitan manusia pada hari kiamat. Mereka bertanla:
'Apakah sesudah tubuh kami busuk di dalam kubur akan dikembalikan hidup

lagi.?" Padahal mereka tidak mengingkari bahwa Allah itu Matra Ifudrat (Ifuasa).

Fertaryaan lang mereka ajukan seperti ini terdapat sebelas kali dalam sembilan

surat al-Qur'an. Satu kali masing-masing dalam surat ini (ar-Ra'd), satu dalam

surat al-Mu'minuun, surat an-Naml, surat al-'Ankabuut, surat al-Waaqi'ah, surat

an-Naazi'aat, dan surat as-Sajdah, serta dua kali dalam surat al-Israa', dan surat

ash-shaafhat. Mereka png mengingkari hari kebangkitan itu disifati oleh Allatt
dengan firman-N1a:

5 Ksithn dengnn S.42: asy-Syuura, 3G?l; 5.16: an-Nahl, 61.

6 Kaitlon dengan S.l7: al-Israa', 7; 5.6: al-An'aam, 90; S.21: al-Anbiyaa', 73; S.32: as-

Sajdah, 24.
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Ulnn-ilul ln4ziina kafaruu bi mbbihim : Irulah merela yang menginglari
Tfuhannya.

Itulah orang-orang yang selalu dalam kekafiran dan merekalah png
mengingkari T[han.

Wa ulaa-ilwl agh-laalu fii a'noaqihim : Merelal.ah yang pada leher-
leherrrya diletaldan beleng gu.

Merekalah orang-orang png dibelenggu lehernp dengan belenggu kesesatan

yang menghambat mereka untuk memperhatikan kebenaran dan mengikuti jalan
petunjuk.

Atau merekalah orang-orang yang dibelenggu lehernya ketika mereka dihela
(diseret) pada hari akhir untuk dihisab amalnp.

Wa ulaa-ika ash-haabun naari hum fiihaa khaaliduun : Merelalah
penghuni nerala. Merela kel@l di dalarnruya.

Merekalah orang-orang yang kekal di dalam neraka, yang penuh dengan

aneka macam kesengsaraan dan kehinaan.

Wa yasta'jiluunalra bis sayyi-ati : Merela meminta lupadnmu untuk
mempercqat azab.1

Orang-orang png mendustakan kamu itu meminta supap azab segera datang

menimpanya dan mereka tetap terus-menems dalam kekafiran. Permintaan ini
merupakan upaya untuk mengolok-olok kamu.

Qablal hasarwti : Sebelum mhmat.

Mereka mem inta azab segera ditimpakan kepada dirinya sebelum memperoleh

pahala dan kesejahteraan dari siksa itu pada hari kiamat. Mereka berbuat demikian

dengan nada mengolok-olok, karena Rasulullah menjanjikan jika mereka beriman

akan memperoleh pahala di akhirat dan mendapat kemenangan di dunia. Jika

tidak akan ditimpakan azab.

Wa qadklwlat min qablihimul ma-tsulaatu : fudahal sunSSuhtelah berlnht
adnnya silcsa bagi orang-orang yang sebelum merela.

Mereka meminta supaya segera didatangkan azab, maksudnla, untuk
mengolok-olok kamu dan menyatakan bahwa mereka tidak mempercalai adanp I

azab. Mereka belum percaya kebenaran Rasul, padahal telah berlaku siksa dahspt
yang telah menimpa orang-orang semacam mereka pada masa lalu. Misalnp

7 Tentang permintaan percepatan azzb oleh musyrikin Mekkah, baca S.8: al-Anfaal, 32.
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sudah ada umat yang dijadikan kera, png dibinasakan oleh gempa atau ditelan
oleh bumi.

Wa inna mbbalw la-dzuu maghfimtil lin naasi 'alaa zhulmihim :
Sesungguhnya Tfuhanmu benar-benar mempunyai ampunan bagi semua
manus ia atas kezalimannya.

TUhanmu akan memaafkan dosa orang-orang png bertobat kepada-Nya dan
tidak akan membiarkan mereka tercela pada hari kiamat atas kezalimannya. Allah
menerimatobat hamba-Nla dan memaafkan segala kesalahannya. Memang Allah
telah menetapkan atas diri-Nya akan memberi rahmat kepada orang Fng bertobat
kepada-Np dengan tobat nashuha (tobat yang sungguh-sungguh).

Wa inru mbbalw h syadiidul 'iqaab : Sesungguhnya Tfuhanmu benar-
benar sangat l<eras s il<sa-I,lya.8

T\rhanmu sungguh sangat keras siksa-Nya terhadap orang yang terus-menerus
dalam dosa dan tidak mau sadar serta kembali kepada kebenaran. Dalam al-

Qur'an kerapkali TUhan menerangkan ampunan-Nya yang diiringi oleh siksa-
Np. Maksudnla supala kita senantiasa berada antara berharap dan takut. Ayat-
alat ini dan png sejenisnp mendekatkan arfiara sikap takut dan berharap.

Wa yaquuhtl la4ziitw lwfarau lau loa uruila 'alaihi aayatum mir mbbihii:
Berlata semua orang lufir : "Apalah tidak lebih baik diturunlan l<epadanya

seswfiu ayat dari Tfuhan-Itlya."

Orang-orang kafir png keras kepala berkata: 'Apakah tidak lebih baik
didatangkan kepada kita sesuatu ayat dari Thhan seperti tongkat Musa dan unta
Shaleh. Maka dia menjadikan bukit Shafu menjadi bukit emas." Mereka tidak
mau mencukupkan diri dengan mukjizat ayat-ayat al-Qur'an yang telah diturunkan
kepada Muhammad. Padahal al-Qur'an itulah mukjizat Muhammad png kekal.

Untuk menenangkan hati Muhammad, Allah pun berfirman:

Inrumaa anlamtm4zhun : Sesungguluryalamu hanyalah seorang mundzin
seorung pembawa labar tahrt @erisi peringatan dan ancapan).

Engkau hanplah seorang png bermgas untuk meryampaikan risalah Allah
dan seorang petugas )ang menerangkan kepada mereka tentang keburukan
menantang Allah. Bukanlah tugas engkau mendatangkan tanda-tanda mukjizat
sebagaimana yang mereka minta itu.e

8 Perihal anpunan dari azab Allah" baca: 5.6: al-An'a-m, 165; dan S.l5: al-Hija 49.
e Baca S.2: al-Baqarah, 272: 5.35: Faarhr, ?A.
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wa li kulli qaumin hud : Bagi tiapriap lawn ada penunjulotya.

Bagi tiap kaum atau tiap umat ada pemimpin (nabi) )ang menyeru mereka
kepada jalan kebajikan. sudatr menjadi sunnah Allah untuk membangkitkan
(menghadirkan) para pemimpin @ara nabi) dalam setiap masa, supala manusia
senantiasa mendapat petunjuk.

KESIMPULAN

Dalam uwt-ayat ini Allah menj elaskan keingkaran orang{rang musyrik kepada
hari kebangkitan pada hari akhir. Padahal dalil-dalil membutrikan bahwa Ttrhan
mampu menjadikan langit dan bumi, png berarti juga mampu mengembalikan
(membangkitkan) manusia dalam kejadian baru.

574

(8) Allah mengetahui apa ]ang dikandung
oleh tiap perempuan dan apa yang
digugurkan oleh rahim-rahim dan apa
yang berlebihan dari masanya; dan
segala sesuatu mempunyai ukuran
)ang tertentu di sisi-Np.

(9) Allah yang mengetahui barang png
gaib dan barang )ang nlata, lagi Allah
itu Maha Besar dan Maha Tinggi.

(10) Orang png merahasiakan ucapan dan
orang yang menyaringkan pem-
bicaraanrya di antara kamu sama saja
di sisi Allah. Orang pngbersembunyi
pada malam hari dan orang yang
berjalan pada siang hari.D

jCr$tHCi,i$'lAWff"1l,i{
s)q}1:;eZi'aSSZr;56

'6P:G'aiJ;i1q";'Kt&t
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a)(3Jr$ri,Y,j6-#JtNy

"" ;::;.ffi '#il,'T #:?,* :':: n w-,*fur'qr*ut W{
['3##.H* T:ffi.Tj"; y;:* V#-,Fi6y#Yd' r Srii I e.mengawasinya berdasar peintah-ti 'LVjLI)Y'4irl:)t4\l;lU
Arah;sesungguhny. j,l1o--,,1\\i7rJr;:"; jJi666b:h.i{r6
fi Hldf l::illffi ,t'ffi ':H'i'7*irJzi"biari'$rsb:i,${')
pada sesuatu kaum, sehingga mereka
mengubah keadaan yang telah ada

r0 Kaitlon dungrr S.8: al-Anfaal, 25; S.7: at-.{rraf, 57-58.
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pada diri mereka. Apabila Allah
berkehendak akan menimpakan siksa
atas suatu kaum, maka tidak ada yang
dapat menolak siksa itu; dan tak ada
bagi mereka seseorang penolong selain
Allah.

TAFSIR

Allaahu ya'lamu maa tahmilu kullu un-tsaa : Allah mengetahui apa-apa
yang dilandung oleh tiap perempuan.

Allahlah png mengetahui apa lang dikandung oleh seorang perempuan,
apakah kandungannla itu lelaki ataukah perempuan. Allah sendiri png mengetahui
bagaimana letak bayi di dalam perut ibunla dan kapan bayi akan lahir. Kerapkali
mereka berkata: *Si polan mengandung anak lelaki, ternFta (setelah lahir), bayi
itu anak perempuan." Allah sendiri lang mengetahui, apakah yang dikandung itu
seorang ataukah kembar, apakah panjang umurnla atau pendek usianya.

Wa maa ta-ghiidhul arhaamu wa maa taz4aadu : Apa yang digugurlan
oleh rahim-rahim dan apa yang berlebihan dnri masanya.

Hanya Allah yang mengetahui bayi-bayi yang digugurkan oleh rahim ibunp
dan bayi-bayi yang tidak cukup bulannya. Demikian Allah yang mengetahui
kekurangan tubuh bayi, sebagaimana Allah yang mengetahui bayi-bayi yang
dikandungnp lebih daripada biasa dan jumlah bayi yang dikandung itu.

Wa kullusyai-in'indahuubi miqdaar : Segala sesuatumempunyai uhtran
yang tertentu di sisi-Nya.

Segala sesuatu mempunyai waktu )ang tertentu dan batas yang tertentu.

Aalimul ghaibi wasy syahaadati : Allah yang mengetahui barang yang
gaib dan bamng yang nyata.

Allah mengetahui apa yang gaib dari kamu, apa 1ang tidak dapat dilihat oleh
matamu, seperti alam yang baru dapat diketahui dengan perantaraan teleskop.
Seperti bakteri-bakteri png harya dapat dilihat dengan mikroskop, sebagaimana
Allah dapat mengetahui segala barang yang nyata lang dapat kamu saksikan
dengan mata kepalamu.

Al-lrabiirul muta'aal : Allah itu Maha Besar dan Maha Ttnggi.

Ayat ini memberi pengertian bahwa Allah itu berkuasa membangkitkan
makhluk dan berkuasa mewujudkan tanda-tanda mukjizat yang diminta oleh
musyrikin. Demikian pula azab yang mereka minta dipercepat datangnya. Tetapi



207+ Surat 13: ar-Ra'd luz 13

Allah mengakhirkan semua itu, karena adanya suatu kemaslahatan yang tidak
diketahui oleh manusia.

Saw aa-um minkum man as arral qaula wa man i aham bihii : O mng yang

merahas ialan ucapannya dan orang yang menyaringlan pembicaraannya di
antara lcamu sama saja di sisi Allah.

Oleh karena Allah mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang dilahirkan,
mengetahui apa yang gaib dan yang npta, maka samalah di sisi-Nya orang yang

merahasiakan uepannya dengan orang yang menpringkan suaranla unruk didengar

oleh orang lain.

Wa man huwa mustakh-fim bil laili wa saaribum bin nahaar : Orang
yang bersembunyi pada malam hari dan orang yang berialan pada siang
hari.

Di sisi Allah sama saja orang yang bersembunyi dalam kegelapan malam

dengan orang Fng menampakkan diri siang hari. Tegasnya, sama saja di sisi

Allah, orang yang mengerjakan keburukan dalam kegelapan malam dengan

mengerjakannp pada siang hari. Sama-sama diketahui oleh Allah.

Lahuu mu'aqqibaatum mim baini yafuihi wa min klulfihii : Bagi manusia
ada malailat yang beryanti-ganti memeliharanya, di depannya dan di
belalungrrya.

Pada tiap manusia, baik png bersembunyi ataupun yang menampakkan diri,
ada malaikat yang terus-menerus bergantian memelihara dari kemudaratan dan

memperhatikan gerak geriknp, sebagaimana berganti-ganti pula malaikat lain
yang mencatat segala amalannp, yang baik ataupun png buruk. Ada malaikat
malam dan ada malaikat siang. Satu berada di sebelah kanan dan satu di sebelah

kiri, semuanya mencatat segala amalan. Yang sebelah kanan mencatat kebajikan

dan yang sebelah kiri mencatat kejahatan. Ada lagi dua malaikat yang

memeliharanya dan mengawalnla. Yang satu di belakang dan satunya di muka.

Ringkasnya, tiap manusia didampingi oleh empat malaikat pada siang hari
dan empat malaikat pada malamnp. Dua bertugas mencatat amalan dan dua

bertugas memelihara manusia sendiri.

Yahfa-zhuunahuu min amrillaahi : Merela mernelihamnya deng an p e intah
Allah.

Para malaikat memelihara manusia dengan perintah Allah dan dengan izin-
Nya. Sebagaimana Allah menjadikan beberapa sebab bagi anggota yang npta,
seperti dijadikannya pelupuk mata Fng bertujuan memelihara mata, demikian
pula Allah menjadikan beberapa sebab bagi hal-hal yang tidak dapat dirasakan
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oleh pancaindera. Maka Allah menjadikan para malaikat menjadi sebab bagi

terpeliharanyamanusia. Allah menjadikan kiruanunkaatibiinuntuk memelihara

amalan-amalan kita. Walaupun kita tidak mengetahui bagaimana kalamnya,

bagaimana tintanya, dan bagaimana pula tulisannya. Demikian makna

yanfaztuutnottttn min amrillaahi.

Ada png mengatakan bahrm para malaikat itu memelihara manusia atas

perintah Allah. Ada juga )ang menyebutkan bahwa mereka memeliharanp dari

malaikat azab (malaik* beftugas memberikan zrzab) supala jangan tertimpa siksa.

hmallaalu lu yugtwyyiru nru biqawfin lunaa yu-ghayyfuau maa bi

anfusihim : Seswryguttttry Allah tidok mcngubah l<eadann swrtu kaum

sehingga mercka mmgubah keadaan dir@ -

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat dan afiat yang telah

diberikan kepada suatu kaum atau dihilangkan dari mereka, kecuali kaum itu

mengubah keadaan dirinfa dari yang baik diganti dengan yang buruk dan satu

sama lain dari mercka sallng mengania5ra. Jika mereka telah meninggalkan

kebajikan dan amalan saleh yang diridhai oldr Allatr dan Rasul-Nya, maka keadaan

mereka pun diubah dari keadaan merdeka menjadi terjajah.

Wa i4zru anadafuftu bi qawnin s wttn fi laa mamdda lahuu : Ap ab i I a

Altah berl<ehqdok mmimpakon sesrufiu siksa kqada suatu l(aum, mal<n

tidak ada WW @ot tttaulabrya.

Apabila Allah berketrendak menimpakan azab kepada suatu kaum, baik azab

itu berupa penjajahan, penyakit atau kemiskinan png disebabkan oleh keburukan

amalan mereka, maka sungguh tidak ada )ang dapat menolak siksa Allah itu'

Alat ini memberi pengertian, sepantasnla merekatidak meminta supaya dipercepat

anbnya, karena semuanJa tergantung pada penetapan Allah'

wa nu btumt min dwaihii miw woal : Ttdak ada bagi merekn seorang

perclong yantg selain dari Allolt.

Trdak ada selain Allatr )aqg meqgendalikan urusan mereka, tidak pula mampu

mendaungkan kemanfratan atau menolak suatu kemudaratan.

KESIMPULAN

Dalam ayat-aydt ini Allah menerangkan bahwa Dia mengetahui segala isi

bumi den isi langit. MengUatrui bayi dalam kandungan, mengetahui apa )ang
dapat kita saksikan, dan apa png tidak dapat kita saksikan. Allah juga berkuasa

mengembalikan semuabagian tubuh yang telah cerai-berai kepada posisi semula.
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575

(12) Dialah yang memperlihatkan kepada
kamu adanya kilat, lalu takutlah seba-
gian dari kamu dan Amaklah sebagian
yang lain. Dialah png mewujudkan
awan yang mengandung air.

(13) Bertasbihlah petir dan memuji-Nya.
Bertasbih pula para malaikat karena
kehebatan-Nya dan Dia mengirim
halilintar, lalu menimpakannya kepada
siapa yang dikehendaki-Np. Mereka
memperdebatkan tontang Allah, pada-

hal Allah itu amat besar daya-Nya."

(14) Bagi-Nya seruan kebenaran. Mereka
yang menyeru selain Allah tidaklah
dapat memperkenankan sesuatu bagi
mereka, kecuali seperti orang yang
menghamparkan kedua telapak
tangannya kepada air supaya air iru
sampai ke mulufnya dan temyata air
itu tidak akan sampai ke mulutnya.
Tiadalah doa orang-orang kafir,
melainkan dalam kerugian semata.

(15)Kepada Allah semua orang yang
berada di langit dan bumi bersujud
dengan kerelaan sendiri atau terpalsa.
Bersujud pula bayangan mereka pada
waktu pagi dan waktu petang.
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TAFSIR

Huwal la4zii yuriikumul barqa khaufaw wa thama'an : Dialah yang
memperlihatlun kqada lurnu kilat, lnlu talottlnh sebagian lumu dan tamnklnh
sebagianyang lain.

Allah yang memperlihatkan kepadamu kilat )ang menyambar-npmbar, lalu
timbullah rasa takut dalam diri sebagian hamba Allah, seperti orang yang sedang
mengarungi padang gurun dan orang-orang Fng sedang menjemur barang-barang

u Kaitkan dengan 5.z16: al-Ahqaaf; S.35: Faathir: S.l: al-Faatrh:h, 5.
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jemurannya. Selain itu timbul pula ketamakan kepad4 hujan pada diri orang yang

membutuhkan hujan, seperti petani.

Allah memancarkan kilat sebagai islarat )ang menggembirakan karena tanda
akan datang hujan dan pembawa kabar yang menakutkan bagi orang yang sedang
memerlukan panas matahari.

Memang demikianlah keadaan segala sesuatu dalam dunia, 1aitu, sesuatu
itu baik bagi orang )ang memerlukanryra dan buruk bagi orang yang akan
mendapatkan kemudaratan menurut tempat dan masa.

Wa yun-syi-us sahaabats tsiqoal : Dia mewujudlan awan-awan yang
mengandung air.

Dialah, Allah png mewujudkan awan )ang mengandung air. Oleh karena
beratnp maka dekatlah awan itu ke bumi.

Wa yusabbihur m'du U lurndihii : Bertosbihlah pair dmgan memujll,Iya.tz

Suara petir png tunduk kepada kemauan Allah laksana suara pembaca tasbih
dan tahmid menunjukkan ketundukannla kepada kodrat Tirhan Yang Maha Hakim.

Wal malaa-ikatu min khiifotihii : Dan bertasbihpuln para malailat lurena
l<ehebatan Allnh.

Semua malaikat png mulia pun bertasbih, karena kehebatan dan kebesaran
Allah.

Wa yunifush shawaa'iqa fa yu-shiibu bihaa may ya-syaa-u : Dia mengirim
halilintar lnlu menimpalanrrya l<epada siapa yang dil<ehendaki-Nya.

Wa hum yujaadiluuru frlloahi : Dan merela memperdebatlan tentang
Allnh.

Para musyrik mendebat Rasul saw. tentang Allah dan sifat-siftt-Nla yang

telah diterangkan oleh Rasul. Walaupun telah begitu npta kodrat (kekuasaan)
Allah, mereka tetap saja memperdebatkan. Demikian pula terhadap kebenaran
Rasul, hisab (perhitungan amal), dan pembalasan (amal) di hari akhirat, mereka
masih saja mempersoalkannp.

Wa huwa syadiidul mihaal : Padalual Allnh iru Maha Besar daya-I,lya.

Padahal Allah itu sangat besar kekuatan-Nla. Dapat mengalahkan segala
kekuatan yang lain dan mematahkan segala kekuatan makhluk. Dia berkuasa

12 Ayat ini semakna dengan S.17: al{sraa', 44.
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menimpakan azab kepada mereka. Tetapi Dia menangguhkan azab itu sampai
waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan hikmat-Nya.

Lahuu da'watul lwqqr : Bagi-|,{ya seruan kebenamn.

Hanp Allah png dapat memperkenankan doa manusia, bukan png lain.
Ada juga yang mengatakan bahwa firman ini bermakna: Hak Allah dari makhluk-
Np adalah mereka mengesakan dan berikhlas kepada-Nya. Dia sendiri yang kita
sembah dan kepada-Nya kita memohon pertolongan. IGpada-Nya kita ber-
tadharru' dan menyerahkan diri.

Wal la4ziina yad'uuna min duunihii laa yastajiibuutw lahum bi syai-in
illaaa kabaasi+hi luffaihi ilal maa-i li yablu-gha lqahu wa mao huwa bi
banli-ghihii : Merela yang menyeru selain Allah tidalclnh dapat mem-
perl<eranlan sesuatu bagi merela, keanli sqeni omng yng mmglwnparlan
kefua telapak tangannya kqada air supoya air iru sampai l<e mulutnya ; dnn
ternyata air itu tidak alan sampai ke mulunrya.

Tiadalah doa orang-orang kafir melainkan dalam kerugian semata.

Berhala-berhala png diseru oleh para musyrik ataupun sesembahan mereka
yang lain, sama sekali tidak dapat memperkenankan seruan mereka dan tidak
dapat memenuhi apa prrg mereka inginkan. Baik untuk mendatangkan kemanfaatan

maupun menolak kemudaratan. IGadaan mereka sama dengan air png tidak
dapat memenuhi permintaan orang )ang mengulurkan tangannya dan meminta
agar air itu sendiri datang ke mulutnya. Air itu adalah benda mati yang tidak
mempunyai perasaan apa-apa. Walaupun kita membentangkan keduatelapak tangan

meminta agar air datang, air tetap tidak bisa memenuhi permintaan kita.

Ringkasnya, menghamparkan tangan kepada berhala untuk meminta sesuatu

sama artinp kita menghamparkan tangan di mulut perigi, pasti air tiilak akan
mungkin naik dengan sendirinya masuk ke mulut kita.

Wa maa du'aa-ul kaafiriiru illaa fri dhaloal : Doa omng-omng lafir
tidak lain hanyalah dal.am l<erugian.

Doa dan ibadat orang-orang kafir yang disampaikan kepada berhala-berhala
png disembahnp merupakan perbuatan sesat.

Wa lillaahi yasjudu man fts samaawaati wal ar4hi thant'aw wa lcarhan :
I{epada Allahlah, sujud semua omng di langit dan di bumi, baik yang
dilafulan dengan sulareln atau dengan terpaksa.r3

t3 Ayat ini salah sahr dari ayat Sajdah.
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Semua malaikat dan semua mukmin dari manusia dan jin bersujud kepada
Allah dengan kerelaan hati,. baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan
susah. Adapun orangrrang kafir, mereka bersujud kepada Allah dengan rasa

terpaksa ketika dalam keadaan susah.

Isi langit dan bumi, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, benda beku, manusia,
jin, dan malaikat, semua bersujud kepada Allah. Mereka tunduk dan menuruti
kemauan Allah yang telah menjadikan dirinya.

Wa zhilaaluhum bil ghuduwwi wal aa-shaal : Dan bercujudpuln bayang-
bayang merela pada walou pagi dan walou petang.

Bersujud pula bayang-bapng semua orang kafir, baik dengan sukarela maupun
dengan terpaksa, pada pagi hari ataupun petang hari.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini TUhan menerangkan beberapa tanda png menyerupai
nikmat dan ihsan pada suatu saat dan menyerupai azzb dan siksa pada saat yang

lain.

576

(16) Tanpkanlah:'Siapakah TUhan png
memelihara langit dan bumi?"
Jawablah: "Allah." Thnyakanlah:
iA.pakah kamu menjadikan penolong-
penolong selain Allah, sedangkan
mereka tidak memiliki kemanftatan
dan kemudaratan untuk dirinya?"
Thnyakanlah pula: "Apakah sama
antara orang yang buta dengan orang
yang nyalang (bisa meliha|? Apakah
sama antara gelap dengan terang?
Apakah mereka menjadikan bagi
Allah beberapa sekutu yang dapat
menciptakan seperti Allah mencipta,
lalu samarlah terhadap mereka
penciptaan sekutu-sekutu itu dengan
penciptaan Allah?" Jawablah: i{llah
png menciptakan segala sesuatu, dan
Dialah Yang Esa lagi Maha Perkasa."

'if1$$\it$IiSv+r#tU*S
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TAFS!R

Qul mar mbbus samaawaati wal ar4hi : I(atalunlah: "Siapalah Tfuhnn
yang memeliham langit dan bumi?'

Tbnyakanlah kepada mereka png menjadikan penolong-penolong selain Allah :

'Siapakah TUhan lang memelihara alam )ang tinggi dan alam bawah, Fng sangat
menyilaukan mata karena keindahannp dan tertib pembuatan-Nla."

Qulillaahu : I(atalunlah:'Allah.'

Oleh karena mereka mengakui bahwa Allah yang menjadikan_ langit dan
bumi, serta yang memeliharanya, dan tidak ada jalan bagi mereka untuk
mengingkarinya, maka Tirhan menyuruh Muhammad menjawab pertanyaan itu
dengan firman-Nya: 'I(atakanlah, ya Muhammad, 'Yang telah menjadikan langit
dan bumi dalam keadaan yang sangat bagus dan kukuh ini adalah Allah."

Qul afatta-ldtadz*um min duunihii auliyaat laa yamlikuurw li anfusihim
rwf aw wa laa dhnrmn : Tan@antlah: %palah lamu menj adilan p enolong-
penolong selnin Allah, sedanglan merela tidak memiliki l<emanfaatan dnn
l<emudamtan untuk dirirrya ?'

Thnpkan kepada mereka: 'I(alau yang menjadikan langit dan bumi itu Allah
dan kamu mengakui yang demikian, mengapakah kamu menjadikan sesembahan-
sesembahan selain Allah sebagai tuhan. Padahal sesembahan-sesembahan selain

Allah itu tidak dapat menarik suatu kemanfratan untuk dirinp dan tidak pula
bisa menolak kemudaratan untuk dirinp.

Qul hal yastawil a'maa wal ba-shifua : Tanyalan pul.a: "Apalah sama
omng yang buta dengan omng yang nyalang (bisa melihat)?"

Tanyakanlah, ya Muhammad, kepada mereka: lApakah sama antara orang
yang buta yang tidak mengetahui jalan kebenaran dengan orang yang nyalang
matan)a, yang dapat melihat jalan kebenaran? Sudah terang kedua orang itu
tidak sama."

Am hal tastawizlt zltulumaatu wan nuuru : "Apalwh samn antara gelap
dengan terang?"

Apakah samaantara gelap png menutupi segala apa yang dapat dilihat dengan
cahaya yang terang-benderang yang menampakkan segala apa yang dapat kita
lihat? Sudah terang tidak sama antarajalan yang benar dan jalan yang sal4h.

Arn ja' aluu lillanhi sy urulwat klwlaqur lu klulqihii fu n-syaabalwl klnlqu
'alaihim : Apalah merela menjadilcan bagi Allah beberapa sehttu yang
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dapat mencipta sqerti Allnh mencipta, lalu samarlah terladap merela
penciptaan sehnu-sehttu itu dengan penciptann Allah?"

Apakah berhala-berhala )ang mereka jadikan sebagai sesembahan itu dapat

menciptakan sesuatu makhluk seperti Allah menciptakannla, sehingga karenanya

samarlah urusan berhala baginya. Yaitu, samarlah antara urusan penciptaan berhala
dengan penciptaan Allah. Tegasnla, sekutu-sekutu itu tidak menjadikan sesuatu

apa pun, sehingga tidak timbul kesamaran antara mana )ang diciptakan oleh
Allah dan mana yang diciptakan oleh berhala-berhala itu.

Qulilhahuklwahqukulli syai-iw wa huwalwaahidul qahlutr : Janablah:
'Allahlnhyang manctptalun segal.a sesuatu, dan Dialah llang Esa lagi Maha
Perl<asa."

IGtakanlah kepada mereka, hai Muhammad: 'Allah )ang telah menjadikan
kamu, menjadikan berhala-berhalamu, dan png menjadikan segala sesuatu. Dialah
Yang Esa dan Maha Perkasa, serta dapat menundukkan segala sesuatu. Maka,
bagaimana kamu menyembah png selain-Np dan kamu mempersekutukan-Np
dengan sesuatu."

KESIMPULAN

' Dalam ayat-ayat ini Allah menetapkan bahwa tidak ada tuhan melainkan
Dia. Para musyrik Mekkah juga mengakui bahwa png menjadikan langit dan

bumi adalah Allah sendiri, tetapi mereka menyembah juga sesembahan selain
Allah.

577

(I7)Allah menurunkan hujan dari awan,
lalu mengalirlah air-air itu di dalam
alur-alur yang tertentu menurut kadar
(ukuran4a). Banjir yang terjadi dari
air hujan itu membawa buih yang
timbul di permukaan. Ada lagi buih
yang timbul dari benda-benda yang

dibakar (dan ditempa) untuk dijadikan
pakaian (perhiasan) atau perkakas
lainrya; demikianlah Allah mengum-
pamakan sesuatu yang hak Oenar) dan
sesuatu yang batal. Buih tentulah
mengalir ke pinggir alur, sedangkan
yang memberi manfaat kepada

L%;A6icw.A5i!.i,it
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manusia akan tetap tinggal di hmi.
Demikianlah Allah membrut beberapa

Perumpamaan.14
(18) Bagi mereka yang memenuhi seruan-

seruan Thhan, pahala yang palingbaik
untuknya. Bagi mereka )rang tidak
memenuhi seruan Tbhan, sitsa yang

keras dan azab yang peiih hasilqra.
Sekiranya mereka mempuryrai segala
isi bumi dan yang sejenisrya, tentulah
mereka menebus dirirya de4ganharta
miliknp itu. Merekalah orangorang
yang mempunyai hisab (perhitungan
amal) yang buruk dan tempat
kembalinp adalah jahanam, itulah
sejahat-jahat tempat kembali. r

(19) Apakah ormg )ang meagetahui bahwa
alQur'an png diturunkan kepadamu
dari Tirhanmu adalah hak (benar) same

dengan orang buta? Sesungguhnya
hanya orang-orang )ang berakal lruat
yang mengambil pelajaran.'6

'tg,;#ty*ii3:$u1rff#i
%F*'gl,K16t

TAFSIR.

Anznla minas samaal motanla saald udiyawt U qaAoinaal* tarrralas
sailu ubadar mabiyan : Allah menurunkan hujan dari mryan, lnlu
mengalirlah air-air iru di dalam alar-alur Wry tertsttu ttsurut kafur
(ufurannya). Banjir yang terjadi dari air lwjan itu ntsnfuwa buih yutg
timbul di permulaan.

Allah mengumpamakan turunqa al{ur'anul Majid dari sisi-Np dan masuk
ke dalam jiwa para mukmin dan kemudian mereka mengambil manfrat dengan
al-Qur'an itu dalam penghidupan dunia dan akhirat dengan air hujan )ang turun
dari awan, dan kemudian air mengalir dalam alur-alur dan selokan )ang telah
diukur menurut keadaan selokan dan berpadanan dengan air yaag meagalir, png
juga membawa buih Fng terapung-apung di arasnla.

Itulah misal (perumpamaan) bagi baraag pagbatal. Mula-mulabuih kelihman

di atas, teapi berangsur-angsur hilang dan lenlap. Haqa sesuanr )ang hek (benar)

14 Kaitkan dengan S.39: az-Zrmar, /l-29; S-2: atsBaqrah, 17.
tr Kaitkan dengan 5.29: u-Zlormulr. 4748i S.5: :tsMaallah, 36.
16 Kaitkan de4gan akhir 5.6: al-An'aam.
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)ang tetap tinggal. Sebagaimana buih tidak mempengaruhi air, begitu pulalah

sesuatu png batil, tidak mempengaruhi kebenaran. Inilah perumpamaan 16ng
pertama png dibuat oleh Allah untuk melukiskan sesuatu 1ang hak dengan sesuatu

)ang batal, antara iman dengan kufur.

Wa mim moo yuuqiduuru 'alaihi fin ruaib tighaat hilyatin au mataa'in
znbadum mits-luhuu : Ada lagi buih yang timbul dari benda-bendn yang

dibalar (dan ditempa) untuk dijadilwn palaian @erhiasan) atau perlalas
lainnya.

Allah mengumpamakan pula al-Qur'an dengan logam yang berguna, seperti

emas perak, besi, dan tembaga. Semua itu membawa kebajikan bagi manusia.

Mereka bisa mengambil manftat dengan menjadikannya sebagai perhiasan atau

perkakas lain. Benda-benda itu juga mempunpi buih ketika dibakar. Buih itu
dengan cepat hilang dan tidak dapat dipergunakan. Buih itu tidak bisa memberi

bekas atas air png bening dan atas logam png murni.

Ih dzrulilu yadh-ribullaahul haqqa wal baa4hila : Demikianlnh Allnh
mengumpannlan sesuatu yang hnk dan sesuatu yang batal.

Demikianlah Allah mengumpamakan kebenaran dan kebatalan, apabila

keduanp bertemu, yaitu seperti air dan buih. Buih tidak bisa tahan lama bersama

air ataupun beserta emas dan perak )ang sedang dibakar.

Buih segera hilang dan lenpp, begitulah sesuanl png batal, tidak bisa tahan

lama untuk melawan kebenaran.

Ada lagi buih png timbul di atas barang logam png sedang cair karena

dibakar, baik barang logam itu emas, perak, besi, tembaga, atau png lain-lain,
png ditempa unuk dijadikan pakaian auru untuk sesuatu png bermanfaat lainnya.

Buihnp segera hilang atau lenyap dengan sendirinp dan tidak mempengaruhi

barang-barang logamnla, begitulah barang png batal.

Fa ammazztbadu fa yadz-habuiufaalw wa ammaa maa yanfa'un naasa

fa yamku4su fil ar4hi : Buih tentulah mengalir l<e pWgir alur sedanglun
yang memberi manfant kepada manusia alan tetap tinggal di bumi.

Buih yang terapung-apung di atas air yang mengalir ke pinggir alur, tersangkut
pepohonan yang berada di tepinp dan kemudian musnah oleh angin. Demikian
pula buih emas, perak, dan lain-lain, juga segera hilang dan lenyap. Adapun air
png bermanfaat akan terus tetap di bumi untuk diambil kemanfaatannla, baik

untuk minum maupun menyiram tumbuh-tumbuhan, demikian pula barang logam.

Y*ta al-Z,ayad: "TUhan mengumpamakan iman para mukmin dengan air
png kita ambil manfuatnya untuk tumbuh-tumbuhan dan untuk unsur kehidupan

dan dengan barang logam yang kita ambil manfaatnp. T\rhan mengumpamakan
kekafiran dengan buih air dan buih barang logam yang keluar sewakru dibakar."

-)
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Ka dznnlila yadh-ribullaahul am4saal : Demikiantah Ailah membunt
bebempa perumpamtun.

sebagaimana Allah membuat contoh atau perumpamaan png menjelaskan
apa Fng dianggap musykil oleh manusia dan meryatakan perbedaan-perbedaan
antara Fng hak dengan png batal, begitu pulalah Dia membuat contoh dalam
semua masalah supala nptalah bagi manusia, mana jalan png harus dijalani dan
jalan-jalan png harus dihindari.

Lil la4ziirws tajaabw li rubbihimul hwnaa : fugi mcrerayang memanuhi
serwtn-seruon Tfuhan, pahala yang paling baik untulotya.L1

sesudah Allah menjelaskan sesuatu png hak (benar) dan lang batal, maka
Dia menerangkan apa yang akan diperoleh oleh orang-orang )ang mengikuti
kebenaran dan orang-orang png mengikuti kebatalan, dengan firman-Np: 'semua
orang )ang menaati Allah dan Rasul-N1a, menurut segala perintah-Np, serta
membenarkan apa )ang diberiakan Rasul, mereka akan memperoleh pahala png
paling baik, png disertai dengan penghormatan dan kemuliaan."

wal la4ziiru lam yastajiibut lahut bu anrw hhum maa fil ar4hi jamii,aw
wa mist-lahuu ma'ahuu lafiodau bihii ttlaoilu lahwn suu-ul hisaabi wa
ma'waahum jahanrumu wa bi,sal mihaad : Bagi merelu Wng tidak
memenuhi serunn Tfuhan, sil<sa yang l<ems dan azab yang pedih twsiw.
sekimnya merela mempwtyai segala isi bumi dan yang sejenisnya, tentulah
merelw menebus dirinya dcngan lwna mililotya iru. Merelalah omng-omng
wng metnpunyai hisab @erhinngan arnal) yang buruk dan tanpat kembalilty
adalah jahanam, itulnh sejahnt-jalnt tempat lcembali.

Mereka png tidak menaati Allah, tidak menuruti perintah-Np dan tidak
menjauhi larangan-N1a akan dihisab dengan seburuk-buruk hisab. Mereka akan
dibenamkan ke dalam neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman png
diberikan kepada mereka.

Begitu melihat azab, mereka ingin sekali memberikan segala miliknla png
memenuhi bumi dua kali lipat. Sekiranp mereka benar-benar memiliki harta
sebanyak itu, maka mereka akan menjadikannp sebagai tebusan agar terlepas
dari azab yang dihadapinp.

A fa may ya'lamu anumaa uruila ilnilu mir mbbilcnt haqqu lw man
huwa a'maa : fitalah omng yang mengaahui bahwa al-eur'an yang
diturunlan kqadamu dari Tfulanmu adarah rwk (benar) sama dengan omng
buta?

t7 Kaitlon dengan S.10: Ytrnus, 26; S.l8: al-Kahfi, 89.
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Tidaklah sama antara orang yang mengetahui bahwa al-Qur'an png diturunkan
kepadamu yang diumpamakan dengan air yang bening dan emas yang murni itu
adalah hak, tidak dapat diragukan dengan orang yang buta mata hatinya dan buta
mata kepalanla.

Alxat ini diturunkan mengenai Hamzah yang mengetahui bahwa al-Qur'an itu
benar dan mengenai Abu Jahal yang tertutup mata hatinya.

Innamaa yatadznklura ulul albaab : Sesungguhnya hanya orang-orang
yang berakal htat yang mengambil pelajaran.

Orang yang dapat mengambil contoh dengan perumpamaan-perumpamaan
ini dan dapat memahami isi dan rahasiarya hanyalah orang-orang png berakal
kuat. Masalah orang-orang yang berakal kuat akan diterangkan oleh ayat-ayat

mendatang.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Allah mengumpamakan sesuatu yang hak dan sesuatu
yang batal dengan air dan buihnp. Selain itu juga dijelaskan akibat-akibat yang

akan diperoleh oleh orang-orang yang bahagia karena menaati kebenaran dan

orang-orang lang celaka karena mengikuti kebatalan.

578

(20) Yaitu mereka yang menyempurnakan
janjinya dengan Allah dan tidak
merusak (melangggar) janji itu.

(21) Mereka yang menghubungi apa yang

Allah menyuruh untuk menghubungi-
nya dan mereka takut kepada T\rhan
dan takut kepada keburukan hisab
(penghitungan amal).

(22) Mereka yang sabar karena mengharap
keridhaan Thhan, mendirikan sembah-
vang, dan membelanjakan sebagian
apa yang Kami rezekikan kepada
mereka dengan cara rahasia dan cara
terang-terangan. Mereka menolak
kejahatan dengan kebajikan; mereka-
lah yang mempunyai akibat baik di
negeri akhirat.

6ql':W;i'rgii;ii$

;r.;.i;gtrj;-iwrAYsjutls
d,,e;:".ilg;
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(23)Yaitu surga-surga'Adn; mereka
memasukinya, dan masuk ke dalamrya
orang-orang saleh dari ayah, isteri-
isteri dan keturunan mereka. Para
malaikat masuk tempat mereka dari
segala pintu.tt

(24) Seraya mengucapkan kepada mereka
'salnnmun 'alaikum" (kamu men-
dapat keamanan dari segala yang kamu
takuti) disebabkan oleh sikapmu yang

bersabar. Maka sebaik-baik akibat di
dunia adalah surga.

6fitr+4;(c;try$

TAFSIR.

Alla4ziina y uufututu bi' dtdiltadti : hitu rnereka Wtg milyempurnokat,
janjbrya dengan Allnh.

Mereka )ang mengambil pelajaran dengan apa )ang telah diterangkan oleh
Allah adalah orang-orang png berakal kuat dan beriman- Yaitu mereka pqg
menjalankan delapan sifut sebagai berikut:

Pertam.a, mereka )ang menlampurnakan janji, baik janji dengan Tbhan,
janji dengan diri sendiri maupun janji dengan sesama manusia. @tadah
mengatakan bahwa Allah telah menjelaskan masalah men),empurnakan janji dan
kontrak pada dua puluh tempat lebih di dalam al-Qur'an. Sebab, menepati janji
merupakan suatu hal Fng tidak boleh dianggap sepele (ringan).

Wa laa yanqu4huurul mii+saaq : Mercka tidak merusak (nclanggar)
janji.

Mereka tidak merusak janji png telah diperbuat, baik janji dengan Allatl,
maupun janji dengan sesama hamba png berupa akad (transaksi) dan berupa
perjanjian-perjanjian png akan ditepati pada waktu yang telah ditentukan.

Nabi saw. bersabda:

"Tanda rutnafik iu tiga, yaiu: I. Apabila dia berjatfii rumgkir (tituk dtteryri), 2.
Apabiln dia benengknr berlahr cuftmg, fun i- Apabila dia berbicam dtsta. " (H.R.
Bukhari dan Muslim)

Wal la4ziiru ya-shiluutw maa amamlloaltubihii ay yuu-shah : Meruka
yang meng hubung i ap a yang Allah menyuruh merckn wtt* matghnhntginy.

%v&,;n#sjtlt$lg?*i;;

t8 Kaitkan dengan 5.65: at-Tirhriim; S.40: Ghaafir, *}2O.

s$:r;,$'o.{+;Ws;e rc
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Kedm, mereka )ang menghubungi rahim (menjalinkan kekerabatan) yang

diperintah oleh Allah agar melakukannla. Mereka memperlakukan kerabat-

kerabatnya dengan sebaik-baikrya dan berbuat ihsan kepada kaum kerabat yang

memerlukan sesuatu kebajikan darirya dan menolak gangguan dari mereka.

Menunrt latliriah a5at ini, hubungan kekerabatan png dikehendaki oleh Allah

untuk melengkapi serrua perintah-Np adalatr kita dilarang memutuskan hubungan

peniaudaftum. Masuk ke dalamqa semua hak Allah, sebagaimana semua hak

hamba.

Wa y&tt-syaww mbbalttttn : Mereka tafut kqada Tuharurya.

Ketiga,mercka takutkepada Allah, takut p4g disertai oleh rasa membesarkan,

mengagungkan, dan memuliakan-NP.

Oleh karena.'takut- png dimaksudkan oleh apt ini png dalam bahasa

Arab disebut klrarryah : takut png disertai oleh rasa membesarkan dan

memuliakan, maka Allah menjadikan takut ini sebagai suatu sifut para ulama.

Yaitu sifat yang mendorong mereka untuk mengerjakan semua apa yang

diperintahkan dan menjauhi semua apa )ang dilarang.le

Wa ya*hatfiunw sund hisaab : Merela tahfi kepada l<eburulun hisab

(penghitmgan anul).

Keonpot, mereka takut kepada hisab png buruk dan tidak mendapat maaf

atas dosadosanp. Oleh karenanla, mercka pun bersunggUh-sunggph mengerjakan

ketaatan dan memelihara perintah-perintah Allah serta meninggalkan larangan-

Np.

Wal la4ziirw shtbarub tiglna< waihi ttbbihim : Merela yang sabar

karcna menglurry kcridlnan lUlun.

Kelima, mereka lang tahan menderita untuk mengerjakan ketaatan dan beban

ag:rma serta menjauhkan larangan dan perbualan munkar. Meridhai atau rela atas

qadha Allah dan takdir-Np, tidak berkeluh-kesah atas bencana 1ang menimpa

dirirya. Eng dimaksud sabar di sini adalah sabar )ang didasarkan atas sikap

mencari keridhaan Allah, bukan berdasarkan rip dan sum'ah.

Wa aqaamush shalaata : Don msdirikan sembalryanS.

Keenam, mereka mendirikan sembahlang, dengan mengerjakan secara

sempurna, baik rukun dar. laiot (tata cararya) disertai hati yang khusyuk, jauh

dari sikap rip @amer) dan dengan rasa takut kepada Allah, takut yang disertai

P Dalm S.35: Faattir, 28, 'Ibhan meregaskan bahwa haup para ulama yang takut kepada

Allah-

2087
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dengan rasa mengagungkan Allah. Ictika kita mengerjakan sembahpng hendakrya
merasakan bahwa kita berdiri gi depan Allah, Ttrhan yang Maha Agung dan
Maha Berkuasa.

Wa anfaquu mim mut ruzaqnaohum sirruw wa ,alaaniyatan : Mem-
belanjalwn sebagian dari apa yang l{ami telnh rezekiran kepada merela
dengan cara rahnsia dnn dengan cara temng-terangan.

I{etujuh, mereka membelanjakan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh
Allah, baik pembelanjaan harta (infak, sedekah) itu dilakukan secara rahasia dan
hanya Dia yang mengetahuinla ataupun dilakukan dengan terang-terangan yang
dapat dilihat oleh manusia ramai. Baik infak wajib, seperti infuk kepada isteri,
anak dan kerabat, ataupun infak yang mandub.(sunnat), seperti infak kepada
orang )ang sangat memerlukan.

Sekiranya semua umat Islam memahami rahasia ar-eur'an berulangkali
menyuruh kita membelanjakan harta di jalan Allah, tentulah hidup sosial
masyarakat muslim terjamin dengan sebaik-baiknya.

wa yadm-uutu bil hasanatis sayyitta : Merela menotnk l<ejahntan dengan
l<ebajilan.

Kedelapan, mereka menolak kejahatan dengan kebajikan dan membalas
keburukan dengan keihsanan. sifat lang kedelapan ini menetapkan bahua kita
hendaklah mempergauli saudara-saudara kita dengan muamalat yang baik dan
penuh rasa belas kasihan, sehingga tercabutlah rasa dengki dan benci dari hati
saudara-saudara kita itu.

ulaa'ika lahum 'uqbad daar : Merelalnh yang mempunyai akibat yang
baik di negeri akhirat.

Kepada mereka itu, di akhirat akan diberikan surga png tinggi dan penuh
dengan segala apa )ang diingini oleh naluri dan sedap dipandang mata.

rannaatu' adniy y ad-kltuhtttruhan : ynitu s u tga',Mn ; merela memns ukinya.

Hasil baik yang mereka peroleh pada hari akhir adalah surga sebagai tempat
kediaman dan mereka berada di tempat itu untuk selama-lamanp.

wa man shalaha min aabaa-ihim wa azwaajihim wa dzurriyyaatihim :
Masuk pula l<e dalarutya omng-oftmg yang sareh dari ayah-ayah merela,
isteri-isteri merekn, dan l<eturunan merela.

Mereka di dalam surga berkumpul dengan orang-orang tuanya, isterinya,
dan anak-anaknya lang sama-sama mengerjakan amal saleh. Mereka yang sama-
sama mengerjakan amal saleh itu dikumpulkan pada suatu tempat. Karenanya
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dapatlah mereka mengecap kenikmatan berkumpul dengan semua anggota

keluarganya.

Firman ini memberikan pengertian bahwa orang tua, isteri, anak, dan lain-

lain tidaklah dikumpulkan dalam surga, apabila mereka tidak sama-sama beramal

saleh.

Wat malaa-ilutu yad-khntuuru 'alaihim min kulli baab -- Para malnilat

iru masukl<e tempat merel@ dari semuapintu.

Para malaikat selalu masuk ke tempat-tempat mereka dari segenap pintu

surga untuk memberi salam kepada mereka dan untuk mengUcapkan selamat

f..piOu mereka atas limpahan karunia Allah yang diberikan kepada mereka'

salaamun ,alaikum bi maa shabafium : seraya mengucaplan l<epada

merela 'salanmttn alnihtm' (tamu mendopat l<eamnrun dari segala yang

tamu tahtti) disebabkan oleh silapmuyang benabar'

Para malaikat mengUcapkan: 'Kami memohon kesejatrteraan atas kamu dan

kami memuliakan kamu disebabkan kamu telah bersabar menderita dalam

melaksanakan perintah-perintah Allah di dunia. "

Fa ni,ma'uqbad danr -- Malu sebaik-baikakibat @mbalasan) di akhimt

adatnh sutga.

Diriwayatkan oleh Ibn Jarir bahwa Nabi tiap awal tatrun mengunjungi kubur

para syuhada. Saat masuk kompleks makam, dia mengucapkan "Salanmun
lal,aihtm'ftamu mendapat keamanan dari semua yang kamu takuti) disebabkan

oleh kesabaranmu dan sebaik-baik pembalasan akhirat ialah surga.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayatini Allah menerangkan bahwa orang )ang dapat menjalankan

sifat png delapan tersebut akan diberikan pahala png paling baik di akhirat

serta diberikan kebahagiaan di dunia.
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(25)Dan mereka yang melanggar janji <.!-(?::,

dan membuat kerusakan di bumi,
merekalah png mendaPat kutukan;

lfi l*T,Tfl '#:,ffi',?liil' jHlsj&i,"bvviutG";ii'7"41i
memutuskan.puyu,,g-ini;;;;-1:fl 4';;fi Ji;'-i-;'Et-iq/Atl7
tehkan agar mereka rntoyurnu*gryu ry9to'- 

-,t -c -_4. - 4
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&rnu 13: ar-Ra'd 7uz 13

dan baginla akibat (pembalasan) yang
buruk.

TAFSIR

wol h4ziituyanqudhaura 'ahdallaot i mim fu'di mii+saaqihii : Mercka
yang melanggar janji Allah sesudah mengahri janji iru.

Mereka )ang merusak atau melanggar janji @enetapan) Allah, sedangkan
mereka sesungguhnya ditugasi menjalankanrya ueroasartan dalil-dalil aqli (alat),
seperti mengesakan Allah, mengakui kodrat iradat-Np, men,gimani Nabi dan
uatryu sesudah mengakui kebenarannla. Melanggar 3in3i .aarn tiort
mau melaksanakanrya karena semata-mata tidak mau mJrierima kebenaran.

wa yaqfiw'untw maa arnamlladtu bihii oy yuu-slwla : Dan memutus lun
apa yang Allah perintahkan agar mcreka menyanbwglan.

Mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan agar mereka
meryambungkan, )aitu beriman kepada Allah dan kepada para naui png telatr
membawa kebenaran dan menghubungi rahim (persauaaraan). Mereka berlak[
kufur, tidak mengimani para rasul, memutustan rahim dan persaudaraan, serta
menahan pertolongan-pertolongan png perlu.

Rasulullatr saw. bersabda:

"orwtg malonin terlwdap owtg natbnin sDru dengon batu-furu tumbok, safii sorwt
lain saling mengntkan." (H.R. al-Bulftari).

6y$lrSffAsfi ';/,'"r,.f'.;;$y*$iru:tQii(t
.'/if,

"orung-omng rubnin adarah semisal saa fudan. Apabito saM satu anggota
fudan rnengefuh, nuka nungefuhrat, serrun anggout fuda, dengan tia*-aiiottifur dantemsa demon " (H.R. al-Bukhari)

wa yufsidutttufir arihi : Dan membuar keras*an di bwryi.
Mereka membuat kerusakan-kerusakan di bumi dengan perbuaan png buruk

lang menimbulkan peperangan dan kebinasaan b4gi.Ly"ot t dunia.

.tL4',:;;.'rdgqG,#:a$
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Ulaa-ikt blunul h'ndu : Merukahh onvry-oftmg ymg menfupd httukan.

Mereka png telah berperilaku dengan tiga sifit sebagaimana telah diterangtan
di atas dijauhkan dari ratrmat Allah dan keridhaan-Nla, serta dijauhkarlari
kebajikan dunia dan kebajikan akhirat.

Wa bhum suu-ud fur : Bagi mercka akibat yang buruk

Mereka akan mendekam dalam jahanam sebagai pembalasan bagi perilaku
jatrat atau maksiat lang mereka kerjakan dan sebagai ganjaran bagi dosa-dosa

lang mereka lakukan.

KESIMPULAN

Dalam alat ini Allatl menerangkan sifrt orangorang )ang celaka dan tertimpa
azab png pedih.

580

(26)Allah meluaskan rezcki kepada siapa

saja 1ang Dia kehendaki, dan memberi
sekadar cukup bagi siapa png Dia
kehendaki. Mereka bergembira
dcngan hidup dunia, padahal jika
dibanding dengan hidup 6khi1x1,
kehi&rpan di dunia tidak lain haryalah
maia benda png rendah harganya.

(27)Bertrnlalah semua orang png kafir:
'Apakah tidak lebih baik diturunkan
kepadarya sesuatu tanda mu\iizat dari
Tbhann5a? " Jawablah:'Sesungguhrya
Allah 6snyssatkan orang png Dia
kchendaki danmcnunjuki orang yang

kembali kepada-Nfa (agama-Nf).

(28)Mereka yang beriman dan yang
hatinla tenteram dengan menyebut
nama Allah. Ketahuilah, dengan
menyebut nama Allah tenanglah
semua jiwa.

(29)hitu mereka )ang tolah beriman dan
mengerjakan amalan-amalan saleh.
Bagi mereka kcgembiraan dan tempat
kembali yang baik.

,;!963;{{'G;-t;$ltwN
6'Fgidt+€l*Ettl'Vill

"**n*g:1trtj;K'ujtJfr
&6'iff#rAq:#"h$,i

{*!'iIg=y,ri.fi 'l:Fiwait
uttfi(ffibr

''Jlbwtg;1ptt!
@;19,
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TAFSIR

Allaahu yabsu-thur rtzqa li may ya-syaatt : Allah mehnslan rezeki kepada
siapa saja yang Dia lcehendaki.

Allah meluaskan rezeki kepada siapa saja png Dia kehendaki dari hamba-
hamba-Np, dengan tidak memandang, apakah hamba itu mukmin atau kafir.
Sebab, dunia ini di sisi Allah tidak menlamai setimbang salap nlamuk atau tidak
sempit.

Kemeuahan hidup png diperoleh orang-orang kafir atau oleh orang-orang
yang fasik bukan suatu bukti bahwa orang itu mulia di sisi Allah.

Wa yaqdiru : Dia memberi seladar cuhtp saja bagi siapa yang Dia
kehendaki.

Allah tidak membuat meuah kehidupan atau menyempitkanrya bagi siapa
yang Dia kehendaki. Kerapkali Allah menyempitkan kehidupan seorang mukmin
sebagai percobaan baginya. Kesempitan hidup bukan suatu dalil png menunjuk
kepada kehinaan.

Rangkaian kata ini adalah suatu rangkaian )ang dileakkan di antara penjelasan
mengenai sifat-sifat orang kafir.

Wa farihuu bil hayoatid dun-yan : Merela beryembim dengan kchidupan
dunia.

Mereka yang melanggar janji Allah merasa bergembira dengan mendapat
kemewahan hidup di dunia dan melupakan akhirat, serta hisabnla dan tidak
beramal unruk menghadapi hari akhirat.

Wa mal luyaamd dun-yaafil aa-khbati illaa mataa' : fudalal jila diban-
ding dengan hidup akhimt, l<ehidupan dunia iru tidnk lain lwtyalah hana
benda yang rendah haryanya.

Padahal jika dibandingkan dengan hidup akhirat, hidup dunia itu hanplah
sama dengan benda ),ang tidak bernilai dan png cepat hilangnya. Sebenarnp,
kehidupan dunia itu bukanlah hidup png harus kita banggakan dan menjadikan
kita orang png sombong.

Wa yaquuhtl la4ziirw lularuu lau laa uruila 'alaihi aayatum mir rubbihii:
Berlatalnh semun omng yang lafir. "Apalah tidak lebih baik kqadarrya
diturunlan suatu mulqjizat dari Tfuhannya?"

Semua penduduk Mekkah png kafir berkata: 'Apakah tidak lebih baik
diturunkan kepada Rasul ini suatu mukjizat )ang nlata dari T\rhannp, sebagaimana
yang telah diturunkan kepada nabi-nabi png telah lalu seperti tongkat Musa atau
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unta Shaleh, sehingga kita mengimani dan mengambil petunjuk dari mukjizat

itu?"

Mereka mengaku tidak cukup hanp dengan ayat-ayatAllah yang diturunkan

kepada Muhammad. Mereka mengingkari apt al-Qur'an dan meminta mukjizat
png lain.

Qul inrullanlu yndhillu may la'sysa'u wa yohdii ilaihi man afiaab :
I{atalantah: "sesungguhnya All.ah menyesatl@n omng yang Dia l<ehendaki

dan menuniuki omng yang kembali kqada-l'{ya (agama-I'{ya).

Katakanlah, hai Muhammad: *sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang

Dia kehendaki." Tidak ada jalan untuk memberi petunjuk kepada orang yang

disesatkan oleh Allatr, walaupun diturunkan berbagai macam mukjizat. Maka

mohonlah kepada Allah agar Dia memberikan hidayat. Allah menunjuki orang

yang kembali kepada-Np atau kepada agama-Nya. IGsesatan dan petunjuk itu

berada di tangan Allah.

Alla4ziiru aamanuu wo tath-ma-innu quluubuhum bi dzikrillaahi :
Merela yang beriman dan hatinya tennng dengan menyebut nama Allah.

Mereka png kembali kepada Allah itulah orang-orang )ang mau beriman

dan hatirya memperoleh ketenangan dengan menyebut nama Allah.

Aloa bi dzikrilloahi tath-ma-inrtul quluub : Ketahuilah. Dengan menyebut

ruma Allahlah segalaiiwa meniadi tennng.2o

Ketahuilah, dengan menlrcbut nama Allah, semua jiwa png gelisah menjadi

tenang dan keluh-kesah menjadi hilang karena limpahan nur iman. Sebaliknya,

apabila disebut siksa Allah atau apabila teringat kepada siksa Allah, gentarlah

jiwa para mukmin.2l

Alla4ziiru anmanuu wa 'amihrsh shadiluati thuubaa lahum wa husnu
maanb : Ynifl,L merela yang telnh bertman dan mengerjalun amalan-

amalnn salzh. Bagi merela adalah l<esetungan dan l<egembiman sena tumpat

lrembaliyang baik.

Sesungguhnya mereka png telah beriman dan mengerjakan amalan saleh

akan memperoleh kegembiraan, kesenangan, dan kebajikan. Bahkan juga

memperoleh surga, sebagaimana mereka memperoleh tempat kembali yang paling

baik.

t Ayat ini semakna dengan S.21: al-Anbiyaa', 50; S.15: d-ttli" 9; S.l0: Yunus, 20.

r Baca S.8: al-Anfaal, 2.
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KESIMPU LAN

Dalam apt-alat ini Allah menerangkan bahwa Dia meluaskan rezeki bagi
sebagian hamba-Np dan menyempitkan rezeki bagi sebagian png lain. Hal itu
sama sekali tidak bersangkut-paut dengan iman dan kufur. Tirhanjuga menjelaskan
keadaan orang-orang mukmin png bertakwa. Mereka itu akan memperoleh surga
dan kekal berada di dalamnp.

581

(30) Demikianlah IGmi mengutus kamu
kepada suatu umat lang sebehrmnla
telah berlalu beberapa umat lain,
supala kamu membacakan al-Qur'an
yang IGmi wahyukan kepada umatrnu,
padahal mereka mengingkari Tbhan
yang bersifut Rahman (Maha Femu-
rah). IGtakanlah: "Dialah Tbhanku.
Tidak ada tuhan melainkan Dia,
kepada-Nplah aku menyerahkan diri
dan kepada-Nya aku bertobat."

(31) Seandainya ada suatu kitab yang
apabila kita membacanya membuat
gunung-gunung berpindah 414u [rrmi
terbelah atau karenanla orang yang

sudah mati dapat berbicara (tentulah
kitab itulah al-Qur'an). Tbtapi semua
urusan itu berada di tangan Allah-
Apakah orang-onmg yang beriman
tidak mengetahui bahwa sekiranya
Allah menghendaki, tentulah Dia
memberi petunjuk kepada semua
manusia. Orang-orang kafir senantiasa

ditimpa azab disebabkan oleh
perbuatan mereka atau azab itu
menimpa daerah yang dekat dengan
mereka, sehingga datanglah janji
Allah. Sesungguhnya Allah tidak
mengingkari janji.2'?

'(ppr$Eu*riAqawlats
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22 Kaitlran dergan $.$; al-[1'aam, l@, ll3, 149,
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(32) Sungguh, beberapa rasul sebelummu
juga diperolok-olok, maka Aku
memberikan waktu (Penangguhan)
kepada omng-orang kafir, kemudian
Aku menimpakan azab kePada
mereka. Betapa beratnya sitsa-Ku itu.

(33) Apakah T[han ]ang tegak mengamati
segala png berjiwa atas usaha-usaha
mereka sama dengan sesembahannla
yang tidak dapat mendengar dan
melihat itu? Mereka menjadikan
beberapa sekutu bagi Allah. Maka
katakanlah:'Sihtilah sekutu-sekutu
itu." Apakah kamu memberitakan
kepada Allah tentang aPa yang Dia
tidak mengetahui-Nya di bumi ini
ataukah kamu menyihti mereka hanya

berdasar lahiriah ucaPan saja?
Sebenarnya semua orang kafir telah
memandang baik tipu dap dan mereka

telah dihambat dari jalan lang benar.

Barangsiapa yang disesatkan oleh
Allah, maka bagiqa tidakada seorang

pun yang dapat memberi petunjuk.23

(3a) Bagi mereka azab yang pedih dalam
hidup dunia dan sungguhlah azab
akhirat lebih sukar lagi dan tidak ada

bagi mereka seorang pun yang daPat

menyelamatkannya dari azab Allah.

66;{sq;rg:Fw;t";ti
2:.J4!6:ij41wi1:i?Ab

l-fi,$u5;ttptpptgl
a-,@3KiK;'ff9;1ff

;;\tJrliJit;:trul:JtL+6€rt
%\'c;i'r';;i{Wt

TAFSIR

Ka dualikf, analrualwfii ummain qad klwlat nin qablilua umamul li
tatluwa'alaihimul la4zii auluinru ilailca : Demikianlnh Kami mengutus

karnu kqada swfiu umlil yang sebeluwrya telnh berlalu bebempa umat

lain, supaya lamu membacalant abQur'an yang l{ami walryulan kepada

wnalmu.

Seb4gaimana Kami telah mengutus beberapa rasul kepada umat masing-

masing dan umat itu membantah rasulnya, begitulatr l(ami mengutus kamu, hai

Muhammad, kepada suanl umat yang penghabisan dan kamu pun menjadi nabi

penghabisan, supala kamu membacakan al-Qur'an png Kami wahyukan kepada

mereka.

2' Kaitlan deagn S.47: Muhammad, 15.
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Wa hwn yakfuruuru bir ruhmaani : Padahal merela menginglari Ifuhan
yang benifat Rahman Maln Pemumh).

Padahal mereka itu mengingkari T\rhan png telah mencurahkan nikmat-Nya
kepada mereka. Mereka tidak mensyukuri keihsanan-Nla yang telah mengutus
kamu kepadanla dengan disertai mukjizat al-Qur'an.

Qul huwa rubbii lao ilaaha illaa huwa : I{ntatanlah: "Dialnh Tulwnfu.
Tidak ada tulnn melninlan Dia.'
Katakanlah, hai Muhammad, kepada mereka png mengingkari T\rhan:

"sesungguhnp Ttrhan png bersifat Rahman png kamu ingkari itulah rUhan
yang telah menjadikan aku, pqg mengendalikanurusanku, dan png memberikan
kepadaku martabat kesempurnaan. Tldak ada tuhan png berhak disembah selain
Dia."

Diberitakan oleh Qatadah: 'Telah diterangkan kepada kami batrwa Rasulullah
pada zaman Hudaibiph, ketika membuat surat Perjanjian Damai dengan orang
Quraisy, dia menulis dalam surat itu dengan diawali 'Bismillanhir mhmannir
mhiim." Maka orang-orang Quraisy memprotesnla: 'Kami tidak mengetahui
siapa itu ar-Rahman. " orang-orang jahililah menulis : * Bismirallaahumma. "
sahabat-sahabat Nabi berkata: 'Biarkanlah kami memerangi mereka.' Jawab
Nabi: 'Jangan, tulislah sebagaimana png mereka kehendaki.'

Alaihi tawakleahu : Kqada-1,{yalah afu menyerahl<an diri.

Aku hanp bertawakal kepada Allah, bukan kepada png selain Dia. Aku
bertawakal dalam segala urusanku, teristimeua dalam menghadapi kamu, wahai
kaum musyrikin.

Wa ilaihi mataab : Dan kepada-Ifialah afu bertobat.

IGpada Allattlah aku kembali dan aku bertobat. Firman Allah ini menjelaskan
keutamaan bertobat dan kebesaran nilainp di sisi Allah. Selain itu mendorong
orang-orang kafir untuk kembali kepada Allah dengan susunan bahasa yang paling
halus.

wa lau awu quraonan suyyirut bihil jibaalu : sekimnya ada sesuatu
kitab yang bila kita membacanya gunung-gunung berpindah.

seandainp ada suatu kitab )ang bila kita membacarya gunung-gunung akan
berpindatr, tentulah gunung-gunung akan berpindah dengan membaca al-eur'an.

Au qwh+hi'at bihil ar4hu : Atau bumi terbelah tarenanya.

seandainp ada suatu kitab lang apabila kita membacanla bumi terbelah,
maka tentulah bumi itu akan terbelah dengan kita membaca al-eur,an.
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Au kullina bihil mautu : Atant larenanya orang yang sudah nwti dopat
berbicara (tentulah itulah al-Qur'an).

Jika ada kitab )ang dapat menghidupkan orang mati dengan kita membacanya,

tentulah al-Qur'an dapat menghidupkan orang mati dengan kita membacarya.

Bal lillaahil amru jamii'an : Tetapi semun urusan iru bemdn di tangan
Allnh.

Semua urusan itu kembali kepada Allah. Apa png Dia kehendaki, itulah
yang akan terjadi. Apa png Dia belum kehendaki tentu tidak akan terjadi. Allah
mampu memenuhi semua kehendak mereka. Tetapi iradat Allah belum berkaitan
dengan yang demikian itu. Sebab Allah mengetatrui, walaupun hal itu dilaksanakan,

mereka tidak juga mau beriman.

Afa lam lai<sil la4ziitw aamanuu al lau ya-syaa-ullaahu lahadan nnasa
jamii'an : Aptalah orang-orang yang beriman tidak mengetahui bahwa
jil(a Allah menghendnki tenrulnh Dia telah memberi petuniuk kqada semua

manusia.

Apakah orang-orang png telah beriman tidak tahu bahwa sekiranp Allah
ingin memberi petunjuk kepada seluruh manusia, tentulah Dia memberinla dan

mereka tidak usah memperhatikan tanda-tanda mukjizat. Akan tetapi Allah tidak
berkehendak png demikian itu.

Menurut riwayat, sebagian mukmin mengharapkan supaya Allah
mendatangkan mukjizat-mukjizat yang diminta oleh para kafrr. Sebab, para mukmin
itu berkeinginan supala orang-orang kafir beriman dan dalam anggapan mereka

itu terjadi setelah mereka menpksikan mukjizat.

Wa laa yazaalul la-dziina kafaruu tu-shiibuhum bi maa shana'uu
qaari'atun: Orang-omng yang lafir senantiasa ditimpa aznb larena per-
buatan merelu.

Orang-orang kafir terus ditimpa bencana, seperti mati terbunuh, ditawan

atau dirampas hartanya disebabkan oleh perilaku mereka yang selalu dalam
kekafiran.

Au tahullu qariibam min daarihim : Atau aznb itu menimpa daerah yang

dclat dengan merela.

Hattaa ya'tiya wa'dulhahi : Hingga datanglah janji Allah.

Begitulah keadaan mereka )ang terus-menerus berlaku kufur sehingga

datanglah janji Allah, laitu menolong kamu, Muhammad, dan mengalahkan
pusatpertahanan mereka (Mekkah). Merekaterus di dalam peperangan dan fitnah-
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fitnah png dahspt dan bersilang sengketa sampai Allah memenuhi janji-Nya
pada hari kiamat.

Inrullaaha laayukh-liful mii'atd : Sesungguhnya Allah tidak menginglari
ianii-I,lYa.

Allah pasti melaksanakan janji-N1a, yaitu memberi pertolongan kepadamu,
sebab Dia tidak akan menplahi janji-Nra. oleh karena orang-orang kafir meminta
tanda-tanda mukjizat Nabi dengan nada menghina dan hal itu mengganggu perasaan
Nabi, maka Allah pun menurunkan alat-Nya di bawah ini, yang bertujuan
menenangkan hati Nabi, laitu:

Wa la qadis tuhzi< bi rusulim min qablika : Sungguh, bebempa rasul
s e b e lummu j u ga dip e rolok- olok.

Wahai Rasul, jangurlah kamu merasa gelisah dengan pekerti para kafir. Jangan
pula kamu merasa tidak tenang karena penghinaan mereka. Banpk pula rasul
sebelummu juga diolokolok oleh umat masing-masing. Bersabarlah kamu dengan
menderita gangguan dan teruslah kamu berjalan untuk melaksanakan perintah
T[han.

Fa amlaitu lil la-dziina kafaruu : Mall:a Aku memberil<an waktu
(p enang guh.an) l<ep ada omng -orang lafi r.

Maka Aku membiarkan merekabeberapa lamamasanp dalam keadaan aman
dan tenang tidak segera Aku menyiksa mereka.

Tbumma a-khadz4uhum fa knifo lwaru 'iqaab : I(emudian aht timpalan
azab kepada merela. Betapa bemtnya sil<sa-Kt.

IGmudian Aku menimpakan azab-Ifu dan siksa-I(r kepada mereka.akibat
perilakunya )ang terus-menerus dalam kesesatan. Maka lihatlah, bagaimana azab
Allah ketika menyiksa mereka?

A fa man huwa qa*imun 'alaa kulli tufsim bi maa lwsabat : Aptalah
Tfuhan yang tegak mengarufii segala yang berjiwa atas usaha-usaha merela
sama dengan sesembalunnyayang tidak dopat mendengar dan melihat itu7

Apakah Ttrhan )ang mengendalikan alam seluruhnla, memelihara, memper-
hatikan, mencipta, menjadikan, serta mengamat-amati segala apa yang dikerjakan
oleh manusia, baik pekerjaan kebajikan ataupun pekerjaan kejahaan, sama dengan
sesembahan orang-orang musyrik )ang tidak mempunlai sifat-sifut itu?

Wa ja'aluu lilloahi syumlwat : Merela menjadilan beberapa sehttu bagi
Allah.
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Qul sammuuhum : Malu latalanlah: "Sifatilah sehttu-sehttu itu.'

Terangkanlah sifat sekutu-sekutu itu. Apakah mereka berhak menerima

ibadatrnu dan berhak dijadikan sekutu bagi Allah? Atau sebutlah nama-nama

mereka yang sebenarnF, yaitu batu ataupun 1ang lainnp lang menunjukkan

bahwa sekutu-sekutu itu tidak berhak disembah dan dipuja.

Am tunabbi-uunahuu bi maa la ya'lamu fil ar4hi : Apal<ah lamu
memberitalan kepadn Allah tentang opa yang Dia tidnk mengetahui-Nya di
bumi ini.

Apakah kamu memberitahu Allah tentang sekutu-sekutu-Nya itu, yang Allah
sendiri tidak mengetahuinya? Atau apakah kamu memberitahu Allah tentang sifut-

sifut sekutu-sekutu itu, yang karenarya berhak diibadati, sedangkan Allah tidak
mengetahuirya. Padahal Allah mengetahui segala isi langit dan isi bumi, tidak
ada suatu pun )ang tersembunyi bagi-Nya.

Am bi-zt aahirim mirul qauli : Ataulah lamu menyifoti sesembahan iru
hanya berdasarlan lahiriah perlataan sai a ?

Ataukah kamu menamakan sesembahan-sesembahanmu dengan tuhan-tuhan,

lalu kamu menyembahnp berdasarkan persangkaanmu, bahwa berhala itu dapat

memberi manfuat dan mudarat.z

ful zttyyina lil la4ziinn lwfaruu makruhum : Sebenarnya semua orang

kafir telah memandnng baiktipu doya merela.

Tidak usahlah, hai Muhammad, kamu mengemukakan alasan-alasan kepada

mereka. Itu tidak ada faedahnp karena hal yang demikian memang telah

merupakan perangai orang-orang kafir.

Wa shudduu 'anis sabiili -- Merela telah dihambat dari ialan yang benar.

Mereka telah dipalingkan dari jalan kebenaran. Mereka selalu memandang

baik dan benar atas perbuatan-perbuatan kufur dan maksiat.

Wa,may yudh-lilillaahu faman bhuu min haad : Btarangsiapa yang

disesatlanr oleh Allah, mnla tidakada seseomng pun yang dapat memberi
petunjuk kqadanYa.zs

Barangsiapa dihinakan oleh Allah karena buruk iktikad dan rusak amal dan

karena mengerjakan dosa dan maksiat, maka tak adalah bagi orang itu orang-

oragg )ang dapat memberi petunjuk.

2' Baca S.52: an-Najm, 23.

25 Kaiihn dergan S.5: al-Maaidah, 41; 5.16: an-Nahl, 37.
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Lahum 'a4znabun fil hayaatid dun-yaa : Bagi merela itu azab yang
pedih dalam hidup dunia.

Bagi mereka azab png pedih di dunia. Mereka dibunuh, ditawan, dan ditimpa
berbagai macam bencana.

'a4zaabul aa-khiruti a-syaqqu : sungguh azab akhimt iru tebih

Azab lang akan ditimpakan oleh Allah pada hari akhirat kepada mereka
benar-benar lebih berat dan lebih keras daripada azab di dunia. sebab, azab di
akhirat dilakukan secara terus-menerus.

Wa maa lahum mirullaahi miw waaq : Ttdak ada bagi merela seomng
pun yang dapat memelihamnya dari azpb Altah.

Tidak ada bagi mereka itu seorang pun )ang dapat memeliharanya dari azab
Allah. sebab, tidak ada yangdapatmemberi s1afrat di sisi-Np, jika tidak diizinkan
oleh Allah. Dan Allah tidak mengizinkan seseorang untuk mem-beri spfaat kepada
orang-orang kafir yang mati dalam kekafirannya.

Sebab tunrn ayat

Diriwayatkan oleh Ibn Abi spibah, Ibn Mundzir, dan lain-lain dari asy_
sp'bi yang menyebutkan bahwa orang-orang euraisy mengatakan kepada Nabi:
'Jika kamu memang seorang nabi sebagaimana png tamu katakan, jauhkanlah
bukit-bukit ini satu dari png lainnp sejarak empat hari atau limahari perjalanan,
sehingga kami bisa bercocok tanam di lembahnSa. Hidupkan pula orang-orang
tua kami png telah mati supala mereka menjelaskan bahwa kamu adalah i"o.ung
nabi. Atau bawalah kami ke spm atau ke yaman dan kami kembali ke tempat inl
dalam satu malam, sebagaimana kamu pernah mengatakan seperti itu." Tidak
lama kemudian turunlah apt ini.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa Muhammad bukanlah rasul
yang pertama. sebelumnya telah diutus beberapa rasul dan mereka selalu
memperoleh perlawanan dari kaumnla. Karena terus-menerus mendustakan nabi
(rasul), berb4gai peringaran tidak lagi mampu mempengaruhi jiwanp dan akibatnp
mereka dibinasakan. Allah juga menjelaskan bahwa jika ada kitab di rnum y-g
lalu png bila dibaca bisa memindahkan gunung dan bumi terbelah, maka al-
Qur'an pun dapat berbuat demikian. Ailah mampu memenuhi maksud-malsud
kaum musyrikin, yaitu mendatangkan mukjizat-mukjizat yang besar lang mereka
minta itu. Tetapi Allah tidak menghendakinya.

Wa la
sular.
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(35) Di dalam apa yang telah Kami
kisahkan kepadamu terdaPat sifat
surya yang Allah janjikan kePada

orang-orang yang bertakwa, yaitu di
bawahnya mengalir sungai-sungai
dari segenap penjuru. Di dalamnYa

terdapat buah-buahan yang tidak ada

henti, demikian pula bayang-bapng-
nya. Itulah hasil yang didapat oleh
mereka yang bertakwa; sedangkan

hasil yang diperoleh orang-orang
kafir adalah neraka.26

(36) Mereka yang telah Kami berikan al-
Kitab bersenang hati dengan al{ur'an
yang diturunkan kepadamu. Di antara
jamaah mereka (Ya'hudi dan Nasrani)
ada orang png hanya mengingkari
sebagian al-Qur'an saja. Katakanlah :

'sesungguhnya aku diPerintah
menyembah Allah semata, tidak
memperserikatkan-Nya dengan sesu-

atu. Kepada-Np aku menyeru kamu

dan kepada-Nya tempat kembaliku."

(37) Demikianlah IQmi telah menurunkan
al-Qur'an sebagai sebuah kitab )ang
menjelaskan segala sesuatu dan
berbahasa Arab. Sungguh jika kamu
mengikuti hawa nafsu mereka sesudah

datang pengetahuan yang hak (benar),

maka bagimu tidak ada orang Yang
dapat menolongmu dan daPat
memeliharamu selain Al1ah.27

26 Kaitkan dengan S.47: Muhammad, 13.

27 Kaitkan dengan S.2: al-Baqarah, 120.
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yang mampu mendatangkan mu(izat
tanpa seizin Allah. Bagi tiap-tiap
sesuatu yang telah ditentukan ajalnya,
ada kitab (catatan) yang men-
catatnla.28

2t Kaitlqn dengan S.2: al-Baqarah, 106; S.40: Ghaafu, 77-7g: s.2r: al-Anbiyaa,, 44,50,7g.
D Baca S.47: Muhammad, 15.

,48+E;F ito:,l,

"'fJi:l.HTX'J:ffi ,H,',tr,ff @:4rAT'^T;rya{"qr"A\;z
Dia kehendaki dan di sisi-Nyalah
'Kitab [nduk".

TAFSIR

Malsalul janrwtil latii wu'idal muttaquun : Di dalam apa yang tetah
Kami kisahlan kepadamu terdapat sifai surya yang Attah jinjitun"t<epaaa
o rang -o rang yang benalow

Di dalam apa yang telah Kami bacakan kepadamu atau Kami mengisahkannya
terdapat sifat surga png Allah janjikan kepadforang-orang lang bertaiwa seuagai
pembalasan bagi ketundukannya dan keikhlasarnp.

Tajrii min tahtihal anhaaru : yaitu di bauafurya mengalir sungai_sungai
dari segenap penjuru.

surga png di bawahnp mengarir sungai-sungai dari segenap penjuru dan di
mana saja penghuninp menghendaki timbullah mata air.2e

wuluhaa daa-imun : Di daramnyaterdapat buah-buahanyang tidakadn
henti.

Di dalamnya terdapat buah-buahan, makanan, dan minuman )xang tidak putus_
putus sepanjang masa.

Wa zhilluhaa : Demikian pula bayang_bayangnya.

. BaFng-bayangrya pun demikian pula, terus-menerus hadir tak henti, sehingga
di sana tidak ada panas dan tidak ada dingin. Tidak ada matahari dan tidak ada
bulan, serta tidak ada gelap.

Ttllw 'uqbal la4ziinat taqau : Itulah hasil yang didnpatlwn oleh merelw
yang benalwa.



lut 13 Surat l3: ar-Ra'd 2l03

Surga png sudah diterangkan itu merupakan buah 1ang diperoleh oleh semua

orang yang bertakwa kepada Allah, png menjauhkan diri dari segala maksiat
dan dosa. Itulah pembalasan bagi mereka.

Wa 'uqbal lmafiriinan ntrar : Sedonglan hnsityang diperoleh orang-orang
kafir adalah neral<n.

Hasil yang diperoleh semua orang yang mengingkari Allah adalah neraka

sebagai pembalasan atas dosa-dosa Fng mereka kerjakan. Sikap manusia terhadap

al-Qur'an png diturunkan Allah terbagi dua. Ada yang membenarkan dan ada

yang mendustakan, seperti diterangkan oleh Allah sendiri, dengan firman-Nya:

Walla4ziina aatainaahumul kitanba yafmhuuna bi maa unzila ilaika :
Merela yang telah lfumi berilan al-Kitab bersennng hati dengan al-Qur'an
yang diturunlan kepadamu.

Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani png benar-benar memenuhi kehendak

kitab-kitab mereka dan benar-benar beriman kepada isinp merasa bersenang

hati dengan kehadiran al-Qur'an yang diturunkan kepadamu. Sebab, kitab-kitab
mereka juga memuat keterangan Fng menjelaskan kebenaran al-Qur'an dan

menggemb irakan mereka dengan kedatangan al -Qur' an.

Orang Yartrudi yang bersikap seperti itu, misalnp, Abdullah ibn Salam dan

kawan-kawan. Di antara golongan Nasrani adalah orang-orang Nashara dari
Habasph, Yaman, dan Najran, yang menyambut al-Qur'an dengan senang sekali.
Mereka berjumlah 80 orang.

Wa minal ahznabi may yur*iru ba'dhahuu : Di antam jamaah merela
(Ihhudi danNasmni) ada orang yang harrya menginglari sebagian al-Qur'an
saja.

Di antara golongan mereka yang telah bersekutu untuk memusuhi Rasulullah
itu adalah Ka'ab ibn al-fuyraf, as-Sayyid dan al-Aqib, dua orang Uskup Najran.
Tetapi ada juga yang mengingkari sebagian saja dari al-Qur'an, pitu keterangan

Fng tidak sesuai dengan isi kitab mereka yang sudah mereka ubah itu.

Qul innamaa umifiu an a'budallaalw wa laa usy-rilu bifiii : Ifutalanlnh:
"Sesungguhnya aku diperintah menyembah Allah semata, tidak
memp ers erilat lun-Nya dengan s esuatu. "

Katakanlah, hai Muhammad, kepada mereka untuk mempertahankan
kebenaran: "Sesungguhnya aku diperintahkan di dalam al-Qur'an png diturunkan
kepadaku supaya aku menyembah Allah semata, dan tidak mempersekutukan
sesuatu dengan Dia. Hal itu memang telah disepakati oleh segala syariat para

nabi dan oleh seluruh kitab. Kepada-Nya aku menyeru kamu dan kepada-Np
tempat kembaliku."



--l

2104 Surat 13: u-Ra'd luz 13

Ilaihi ad'uu : Kqada-|,{ya aht menyerul<an lumu.

Kepada Allahlah aku menyeru kamu, yaitu untuk menaati-Nya dan
mengikhlaskan ibadat bagi-Nya.

Wa ilaihi maqab : Kepada-I'lyalah tempat t<embaliht.

Kepada Allahlah tempat kembali seluruh kita untuk menerima pembalasan.
Tidak ada perselisihan antara kita dalam soal ini. Karena itu, mengapakah kamu
mengingkari sesuatu yang seharusnya kia sependapat dan mengapa kamu berselisih
terhadap sesuanl yang sebenarnp tidak patut kita perselisihkan?

Ayat yang tersebut ini adalah suatu apt yang lengkap, mencakup segala
urusan dunia dan urusan akhirat. Firman Allah: *Qul innamaa umirtu an
a'budallaaha wa la usyrifu bihii" menunjuk kepada spriat png kita ditugasi
melaksanakannla, yaitu menauhidkan Allah dan mentanzihkan-Nla.

Firman Allah *Ilaihi ad'uu" menunjuk kepada tugas kerasulan, sedangkan
firman Allah * 

Wa ilaihi maaab" menuurquk kepada bangkit, hisab, dan pembalasan
pada hari kiamat.

Wa lu dznalilra anznlruahu hukman'ambiyyan : Demikianlah Kami telnh
menurunlan al-Qur'an sebagai sebuah kitabyang dapat menjelnslan segal.a
sesuatu dnn berbalnsa Arab-1o

Sebagaimana I(ami telah mengutus para rasul sebelummu (Muhammad),
dan IQmi menurunkan kitab-kitab kepadanp, demikian pulalah Kami mengutusmu
dan IQmi menurunkan kepadamu al-Qur'an, kitab )ang dapat menjelaskan segala
sesuatu dengan c:ra yang benar. Di dalamnp terdapat penjelasan halal dan haram,
serta segala yang dibutuhkan oleh para mukallaf untuk memperoleh kebahagiaan
dunia dan kebahagiaan akhirat.

Wa la init taba'ta ahwaaqhum ba'da moa jaatlu mirul 'ilmi : Dan
sungguh, jilw lamu mmgihrti hawa nafsu merela sesudah datang l<epadamu
pengetahuan yang hnk (benar).

Jika kamu, hai Muhammad, mengikuti hawa nafsu mereka png kafir dalam
seruannya sesudah datang kepadamu pengetahuan lang benar yang menerangkan
bahwa kamu berada dalam kebenaran.

Maa lalw minallaahi rniw waliyyiw wa laa waaq : Malu bagimu tidak
adn orang yang dnpat menolongmu dan dopat memeliharamu sel.ain Allah.

30 Ayat ini semakna dengan S.14: Ibrahim, 4.
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Selain dari Allah, bagimu tidak ada orang )ang mengendalikan urusan dan
tidak ada pula orang png menolongmu, sebagaimana tidak ada penjaga yang
dapat memelihara kamu dari azab Allah.

Firman Allah ini merupakan ancaman png keras bagi ahli ilmu png
mengikuti jalan-jalan orang sesat sesudah mereka mengetahui ratrasia-rahasia
slara' )ang dikandung oleh sunnah Nabawiph.

Ada riwapt lang menyebutkan batrwa orang-orang Yahudi mengecam Nabi
saw. karena banpk isteri. Mereka berkata: *Sekirarya Muhammad itu seorang
nabi, tentulah dia tidak mempuryai waktu untuk memikirkan isteri-isterinya."
Selain itu, mereka juga mendesak Nabi supa),a mendatangkan tanda-tanda
mukjizatrp png mereka kehendaki. Maka Allah menolak celaan mereka dengan
menegaskan, bahwa Muhammad itu bukanlah seorang rasul lang baru menjelma.
Allah telah mengutuskan sebelum Muhammad beberapa orang rasul. Mereka
semua adalahrnanusia png makan, minum, dan berjalan di dalam pasar, serta
mengerjakan segala apa )ang dilakukan oleh manusia. Thhan berfirman:

Wa laqad analrua rusulam min qablilw wa ja'alnaa lahum azwaajaw wa
dzuniyyatan : Sungguh l{ami tel.ah mengurus beberapa msul sebelummu
Milwmmnd) dan l{arni mmj adila n bag iltyw pasanganl 6 angan (isteri-isteri)
dan anak keturunarurya.

Sebagaimana Kami telah mengutus kamu (Muhammad) menjadi rasul,
sedangkan kamu seorang manusia, begitu pulalah Kami telah mengutus para
rasul sebelummu )ang kesemuanla manusia, sehingga mereka pun makan
makanan, keluar masuk pasar, beristeri, dan berputera.

Di antara hikmat Nabi saw. beristeri banpk supala banpk perempuan )ang
mengetahui keadaan Nabi png tersembunyi, png tdadi di antara suami dan
isteri, sehingga mereka dapat ikut mengembangkan hukum-hukum kepada para
mukmin. Aisyah, misalnya, merupakan salah seorang isteri Nabi yang
meriwalatkan banpk hadis, )ang meneftmgkan keadaan-keadaan Nabi png npta
dan png tersembunyi.

Ada riwayat png menyebutkan, para musyrik mencela kenabian Muhammad
karena tidak mendatangkan mukjizat seperti yang mereka maksudkan. Maka untuk
menolak itu Allah berfirman:

Wa maa kaana li rusuulin ay ya'tiya bi aayatin illaa bi id.z-nillaahi :
Ttdak adn seorang rasul pun yang mampu mendatanglan mulqjimt tanpa
seizin Allah.

Rasul tidak mampu mendatangkan sesuatu mukjizat, melainkan dengan izin
Allah dan perintah-Nya. Al-Qur'an telah datang kepadamu dan itu merupakan
suatu mukjizat png kekal sepanjang zaman. Mukjizat-mukjizat itu tidaklah darang
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secara kebetulan. Tetapi datang karena suatu hikmat dan hanla Allah png
mengetahui. Allah telatr menjadikan tiap zaman sesuatu hukum yang sesuai dengan

zamannya.

Li kulli ajalin kitotb : Bagi tiq -tiap s esuotu yang t elnh direfiukan d aW,
ada kitab (catatan) yang mencatarya.

Bagi semua ketentuan atau urusan png telah ditetapkan oleh Allah ada

ajalnya atau waktunla. Maka tidaklah akan datang sesuatu tandamukjizat seJelum

masanya dan tidak pula datang sesuatu azab sebelum saatn),ia. Tidak ada kenabian
png lahir bukan pada masa png ditentukan. Musa, Isa, dan Muhamrnad saw.,

masing-masing beliau datang pada masa masing-masing png telah ditenukan.
Demikian pula umur manusia, ajalrya telah tertentu dalam kitab.

Yamhulloahu maa la-syut-u yus-bitu : Allnh menghapuslan apa Wg
Dia lrehendaki don Allnh menetapkm ryayang Dia l@hendaki.

Allah menghapuskan syariat-syariat yang Dia kehendaki dengan jalan
menasakhnp dan menetapkan syariat-spriat itu dengan tidak menasatfiqa. Para

ulama berselisih pendapat tentuulg tafsir firman Allah ini. Ada png mengatakan

bahwa Allah menghapuskan orang )ang telah datang ajalrya dan menetapkan

nama orang png masih belum sampai ajalrya, demikianlah pendapat al-Hasan.

Tetapi ada yang berpendapat bahwa Allah menghapuskan bulan dan
menetapkan matahari, demikian pendapat Ikrimah. Ada juga yang berpendryat,
Allah menggenggam segala roh manusia ketika mereka tidur, lalu mematikan

siapa yang Dia kehendaki dan menghapuskannp. Dia mengembalikan siapa png
Dia kehendaki serta menetapkannp, demikianlatr pendapat ar-Rabi'.

Ada png berpendapat, Allah menghapuskan segala bencana dengan adaqa
doa manusia.

Wa 'ildnhuu ummul kitaab : Di sisi-1,{yalah'Kitab Indtk'.

Di sisi Allahlah Induk al-Kitab, yaiw al-Lauhul Malrfuzlt Dalam Lauh
Mahfuztl itu ditulis semua qadar (ketetapan) tentang manusia dan lain-lain, serta

segala kejadian alam tinggi dan alam bawah.

Setengah ulama mengatakan bahwa di sisi Allah ada dua kitab: Fertami
Kitab Induk. Thk ada sesuatu pun dari isi kitab itu )ang diubah. Kedua kitab png
bukan Kitab Induk. Isi kitab-kitab ini ada png diubah dan ada png dibiarkan
tetap.
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KESIMPULAN

Dalam s1at-ayat ini Allah menjelastan bahwa Muhammad bukanlah permulaan

rasul png hadir di dunia. Baryak rasul png telah mendahuluinp, n1g mempunyai
isteri dan anak. Selain itu Allah menerangkan tentang neraka png disediakan
untuk orang-orang kafir dan tentang kegembiraan ahlul kitab png beriman dengan

turunnla al-Qur'an.

583

(40) Jika Kami memperlihatkan kepadamu

sebagian yang IGmi janjikan kepada

mereka atau Kami wahtkan kamu,
maka sesungguhnya kamu hanya
bertugas menpmpaikan risalah dan
Kami sendirilah yang membuat
perhitungan.

(41) Apakah mereka tidak melihat bahwa
Kami mendatangi negeri-negeri orang
kafir, lalu Kami mengurangi dari
pinggir-pinggir negeri itu. Allahlah
)ang menetrpkan hukum. Tidak ada
png dapat membatalkan hukum-Np
dan Dia itu Maha Cepat hisab-Np.

(42)Sungguh telah borbuat makar orang
sebelum mereka. Maka kepunyaan
Allahlah semua rencana. Dia
mengetahui apa )ang diusahakan oleh
tiap jiwa dan kelak orang-orang kafir
akan mengetahui untuk siapakah
balasan yang terpuji di negeri akhirat.

(43)Mereka png kafir berkata: "Engkau
bukanlah seorang utusan Allah."
Katakanlah: i{llah cukup menjadi
satsi di antaraku dan antaramu dan
orang-orang png ada di sisi-Np ilmu
tentang isi al-Kitab."

'6eli'i'o{1,fr&i6:,6@4tAq6wt:r;E-69
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TAFSIR

Wa immaa nuriyanrulra ba'dhal la4zii rw'idnhum au rwtawaffayannalu
fa inrumaa 'alaikal balaa-ghu wa 'alairul hisaab : Jila l{nmi memper-
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tihatt@n kqadamu sebagianyang Kami ianiilan kqada merelu atau l{ami

wafatkan knmu, nnka Sesungguttttya lamu lnnya bemtgas menyampailan

risatah dnn Kami sendiritah yang membwtt perhitungan'3r

Jika Kami, hai Muhammad, memperlihatkan sebagian siksa yang I(2mi

janjikan untuk orang-orang musyrik kepadamu ketika kamu masih hidup atau

i<ami mewafrtkan kamu sebelum hal itu Kami lakukan, maka ketahuilah bahwa

tugasmu hanya satu, laitu menlampaikan segala apa )ang diturunkan kepadamu

daii nrtranmu dan Kami sendirilah png akan menghisab mereka dan memberi

pembalasan. Jika baik, Kami balas dengan baik, jika buruk Kami balas dengan

buruk.

A wa lnm yatau anruu ru'til ardlw rwnqu-shulwa min athtaafihaa :
Apatuh mireka tidakmelihU baltwa Kami mendatangi negeri-negeri omng

kafir talu Kami mengumngi dari pinggir-p@gir negeri iru'

Apakah orang-orang musyrik Mekkah tidak melihat bahwa Kami (Allah)

,nengulunmn negeri demi negeri dan menggabungkannla ke daerah Islam serta

memusnahkan penduduk negeri-negeri itu, baik karena tewas, ditawan ataupun

diusir. Mereka melihat daeratr Islam terus bertambatr luas, sehingga berbondong-

bondonglatr manusia memasuki agama Allatt.

Waltaahu yahkumu laa rnu'aqqiba li hukmihii : Allnh yang menaaplan

huhrm. Ttdak ada yang dapat membatallan huhrm-t'lya

Allahtah yang menetapkan sesuatu hukum dan memberikan suatu hukuman

terhadap makhluk-Nya. Hukum Allah pasti berlaku dan tidak ada yang dapat

menolatrya. Tidak ada seorang pun )ang sanggup membatalkan hukum Allah.

Wa huwa sarii'ttl hisaaab : Dia itu Malw Cqat hisab-I'lya'

Nlah itu Maha Cepat hisab-Np. Allatr akan menghisabkan mereka di akhirat

sebagai pembalasan atas perbuatan-perbuatan mereka di dunia sesudah Dia

,.rgarau mereka di dunia, maka janganlah kamu memandang lama benar

datangnya siksa untuk mereka.

Wa qad malurul ta4ziirw min qabtihim : Sungguh telah berbuat mnlar
orang-omng yang sebelum merelu.

Baryak orang kafir dari umat png lalu melakukan makar terhadap nabi-

nabi meieka, seperti yang dilakukan oleh Numrudz terhadap Ibrahim, Fir'aun

terhadap Musa, dan orang-orang Yartrudi terhadap Isa. Akan tetapi akibat dari

semua perbuatan makar itu justru memusnahkan mereka sendiri.

3r Ayat ini semakna dengan S.88: al-Ghaasyiyah, 22,26.
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Fa lillaahil makru jamii'an : Mala lcqunyaan Allah segala rencana.

Perbuatan makar 1ang. mereka lakukan tidak bisa memberi mudarat, jika
tidak memperoleh izin dari Allah dan tidak memberi pengaruh jika tidak
ditakdirkan oleh Allah. I(arenanla, Allahlatt png wajib kita takuti.

Ya'lamu moa taksibu kullu rufsin : Mengetahui apa yang diusahalan
oleh tiap-tiap jiwa.

Allatrlah png mengetatrui apa png dilakukan oleh tiap jiwa. Maka Allah
memelihara aulip-Np dan menyiksa orang-orang png berbuat makar.

Wa saya'hmul kuffaaru li man 'uqbad dotr : Kelak omng-omng lafir
akan mengetahui utrtuk siqalah balasan yang terpuji di negeri alfuimt.

Ictika orang-orang kafir telah menemui Tirhan pada hari kiamat dan
menlaksikan rasul bersama orang-orang png beriman masuk ke surga dan

ketika orang-orang kafir masuk ke neraka, barulah mereka mengetahui untuk
siapakah balasan png terpuji waktu itu? Apakah untuk mereka ataukah untuk
nabi dan para mukmin.

Diriwalatkan oleh Ibn Mardawaih dari Ibn Abbas, katarya: 'Seorang uskup
dari Yaman daang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah beranlakepadanp: Apakah
kamu mendapatkan namaku di dalam al-Injil sebagai seorang rasul?' Uskup itu
menjawab: 'Tidak." Berkenaan dengan itu Allah pun menurunkan firman-Nya:

Wayaqwlulla4ziitu lutaruthsn mtmalan : Merclupn7 lafir berlata:
"htglau bulanlnh seorung utusan Allah.'

Mereka png mengingkari kenabianmu dan tidak membenarkan kerasulanmu
berkata: 'Engkau bukanlatr seorang rasul dari sisi Allah, png diutus untuk
mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahala dan menunjuki mereka
kepada jalan kebenaran, keadilan, dan kemuliaan. Di samping itu melepaskan
mereka dari kesesatan jahililah yang menyembah berhala dan patung dan
memperbaiki keadaan maslarakat. "

Qil kalaa billoohi syahiidam fuinii wa bairukum : Kataluttlah: "Allnh
calatp menjadi sabi di antamht dan antammu.'

Katakanlah, hai Muhammad: "Allah cukup menjadi saksi bagiku dan
menguatkan kerasulanku dengan menurunkan al-Qur'an png merupakan mukjizat
bagiku dan tanda-tanda yang nlata )ang menunjuk kepada kebenaranku.

Wa man 'indahuu flmul kiraab : "Dan onmg-omng yang ada di sisi-Irlya
ihnu tmtang isi al-Kitab."
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KESIMPULAN SUR,AT AR.RA'D

Baryak hal png dijelaskan oleh surat ar-Ra'd, di antararya adalah:

Menetapkan dalil png menunjuk kepada keesaan Allah dengan melihat
kejadian langit dan bumi, gunung den suqgai, tanaman dan tumbuh{umbuhan
png beraneka macam rupa dan bentukrya.

Menetapkan hari bangkit dan hari kiamat.

Menerangkan bahwa tiap manusia mempuryai malaikat png menjaganya

dan mencatat segala amalannla.

Allah mengumpamakan orang )ang menyembah Allah dan orang yang

meryrmbah berhala dengan air png mengalir dan buih ,ang terapung.

Menegaskan bahwa tiap rasul diuhrs deng;an bahasa kaumrya supa5ra kaum

itu mudah menerima seruannla.

Semua rasul mempunlai isteri dan anak.

Ttrgas rasul adalatr meryampaikan, sedangkan pembalasan kepada orang png
ingkar terhadap seruannla tCrserah kepada Allah.

Dan antara orang )ang mernpuryai pengemhuan tentang isi al-Kitab. Tegasn5a,

ulama-ulama Yatrudi dan ulama-ulama Nasrani ,ang telah memeluk agama Islam,

seperti Abdullah ibn Salam dan teman-temannya, mengaku dengan sepenuh hati
bahwa Muhammadtah nabi png diutus pada af:hir masa dan dialah penghabisan

nabi.

Diriwalatkan oleh Ibn Mundzir dan Ibn Jarir dari Qatadah, ujarnya: 'Ada

dari ahlul kitab orang-orang png menguahui kebenaran danmengakuirya, s€perti

Abdullah ibn Salam, al-Jarud, Thmim ad-Dari, dan Salman al-Farisi."

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa tugas para rasul adalah

menyampaikan, sedangkan menjatuhkan hukuman tefhadap makhluk-Np
merupakan otoritas Allatl. Selain itu Allah menerangkan jauraban png harus

disampaikan oleh Nabi kepada ora4g-orang Ehudi yang melgingkeri kerasulann5a.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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IBR.AHIM

(Nabi lbnhim)

Diturunkan di Mekkah, 52 ayat

Sejarah lbrun
Kata al-Qurthubi dalam tafiirrya: 'Menurut pendapat al-Hasan dan Ikrimatr,

surat ini diturunkan di Mekkah, kecuali ayat 28, 29 dmt 30." Surat ini adalah
kelanjutan dari surat ar-Ra'd dan menjelaskan semua )ang masih ijmal atau
ringtas di dalam surat ar-Ila'd.

Kaitan dengan Surat Sebelumnya

Dalam kedua surat ini (ar-Ra'd dan lbrahim) dibicarakan tentang al-Qur'an,
tanda-tanda Allah dalam jagat raya ini, hari [angkit, perumpamaan mengenai

)ang hak dan fang batal, serta perbuatan makar orang kafir dan akibatnp.
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584

,4)t#Atli,tp_+.
Dengan (menyebut) nama Allahyang Mala Pemumh,

yang sqmtiasa mmcumhlan mlvrut'Irlya

(1)

(2)

(3)

(4)

Alif laam rua = lnilah suahr kitab 1ang
Kami turunkan kepadamu supaya
kamu mengeluarkan manusia dari
kegelapan kepada terang dengan izin
Tirhannya, kepada jalan lthan yang

Maha Keras tuntutan-Nla lagi Maha
Tbrpuji.'

Dialah, Allah png memiliki semua
isi langit dan isi bumi. Kebinasaan
dengan azab yang Maha Keras ditim-
pakan kepada semua orang png hfir.
Yaitu mereka yang mengutamakan
hidup dunia atas hidup alfiirat, serta

mengbalangi manusia dari jalan Allah
dan berusaha membengkok-beng-
lettan jalan itu. Mereka itulah yang

terus-menerus dalam kesesatan png
jauh.

Kami tidak mengutus seorang rasul
melainkan dengan bahasa kaumnla,
supala dia dapat menemnglan kepada

kaumnp dengan jelas. Allah men)re-

satkan siapa png Dia kehendaki dan

memberi petunjuk kepada siapa png
Dia kehendaki; dan Dialah, T[han
Yang Maha IGras tuntutan-Nfa dan
Maha }Iakim.

'aJ;6@fl.,!Jy,ff;tSE+II
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t Kaidon dengan S.2: al-Baqarafu 237; 3.16: arr.Nahl, 36: S.42: asy-Syuura, 35; S.14:
Ibrahim, 23,?5,27; S.87: al-ur"laa, 16,17; S.75: alQifaamah" 2G21.
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TAFSIR

Alif,laam, rut.

Tlrhan memulai surat Ibrahim deng;nalif, laann, raasesuai dengan kebaryakan

permulaan surat-surat )ang turun dalam periode Mekkah )ang mengandung

masalah al-Qur'an, tauhid, hari bangkit, dan kisah z:tmar, dahulu. Permulaan

surat-surat Makkiylah dengan kalimat semacam ini untuk menarik perhatian

pendengar terhadap apa )ang dibacakan kepada mereka-

Kitaabrn anzalnoahu iloika : Ini stntu l<itab yvng Kani rurunlan kqadanu.

Inilatr suatu kitab png Kami turunkan kepadamu, hai Muhammad.

Li tukh-rtjan n04sa mitwzlt zttulumaati ihan nuuri : supaya lamu

mengeluarlan manusia dari kegelapan kqada teflmg.

Untuk menjadi pedoman bagimu dalam membawa manusia dari alam

kegelapan ke alam terang-benderang. Tegasnla, untuk melepaskan manusia dari

kegelapan, kesesatan, dan kekafiran kepada nur dan sinar iman. Dengan demikian

kamu bisa memperlihatkan jalan-jalan petunjuk kepada mereka png bodoh dan

buta kebenaran, sehingga mampu memahami dasar-dasar hukum lang benar,

sendi-sendi kemakmuran dan hidup utama png sudatr berabad-abad lamanla

dicari dan digali oleh para filosof.

IGta ar-Razi: 'Firman Allah ini menunjukkan bahwa jalan-jalan bid'ah dan

kekafiran banpk sekali, sedangkan jalan yang hak @enar) hanla satu. Allatl

berfirman 'Supala kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada alam

terang', pitu iman. Karena kegelapan mempunlai baryak jalan, make di sini

hanla disebut dengan lafrljamak, sedangkan terang atau cahala disebut dengan

lafal muftad (tunggal)."

Bi idz-ni mbbihim : Dengail izin Tfuhannya.

I(amu (Muhammad) mampu memberi petunjuk kepada mereka dan

melepaskan mereka dari kegelapan adalah dengan taufik dan perintah Allah.
Tegainla, dengan cara Allah memberikan taufik-Np kepada mereka untuk

menerima petunjuk-petunjukmu.

Itaa shima+hil 'aziizil hamiid : Kqafu. jalm Thlnn yang Malw l{ems

tuntutan-I$a lag i Maln TerPuj i.2

I(amu mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada alam terang dan itulah
jalan yang diridhai oleh T\rhan Yang Maha IGras tuntutan-Np, png tidak dapat

2 A1,at ini semakna dengan S.2: al-Baryrah, 257; S.57: al-Hadifol' 9'
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dikalahkan oleh suanr apa pun. Dia juga Yang Maha Tbrpuji dalam segala
perbuatan-Np dan segala perkaraan-N5a, )akni png berhak menerima segala

macam puji.

Allarril lo4zii bluu noa fa sarilrowaoti wa mtto fil ar4hi :Dialah,
Allahywtg ttsniliki semtat isi langit don isi buni.

Dialah, Allah png memiliki semua isi langit dan isi bumi serta lang
menashamrflran dan mentadbirkan segala-galarya. Firman Allah ini menunjuk
kepada kebesaran kncipta alam dan bahwa Dialatt )ang mempunlai kebesaran

dan kekuasaan di alam ini.
Berulangkali firmanAllah ini discbut dalam al-Qur'an dalam beberapa surat.

Maksudnya unnrk memberi pengertian bahwa di antara maksud-maksud agama

Islam png Efpenfing adalah menumbuhkan para hukama di dalam masyarakat

Islam png dapat memahami hakikat-hakiket alam dan rahasia-rahasianla serta

dapat menggali segala isiperut bumi unnk kepentiagan umat manusia bersama.3

Wa vaifullil koafifuu min 'a4ztahin syadiid : Kebirusaan dengan aub
ywg Malu Kerus Anryarun kqafu semtat ofimg yang kafir.

IGbinasaan, kecelakaen, dan kehancuran ditimpakan kepada semua orang
kafir yang inglar. Mereka ekan berteriak-tcriak di dalam azab yallrg sangat berat
dan keras. Dengan Eat ini Allah mengancam oraqg-orang png mengingkari
ayat-Nla dan mengingtari teesaan-Xf. I(emudian Allatr menyifrti orang-orang

kafir dengan sifrt*ifrt png tersebut berikut ini:

AbAzhu ysuhilhaoul luyad hot-yoa'ahl oa*himti : hitu merela

twg ,nsguontoton hiAry Ao,ia 6os hifury aW,iru.

Semua orang tafir mencinai &nia dan mengutamakan kehidupan dunia
daripada hidnp affrimt. Bahkan menasa puas dengan kehidupan di dunia, dan

tidat lagr memikirlan masalah-masalah hidnp alfiirat.

W ya+huilrruu'ur sliilibohi : kru mmghalangi mnrusia dari j alan
Allolt.

Kita melihat baryrak orang nwlhid lang berteriak-teriak mengatakan:
'Udang-undang Islam png mengenai pidana adalah undang-undang )ang sangat

kqiam 1aog hfl,a bcrpadanan deagan barysa{angsa Arab dalam zaman jahiliph.
fidak se$ai lagt dengan bangsa png telah maju."

t Bs S.7: rlAnd, 15E.
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Wa yab-ghuutuhoo 'iwajan : Dan berusala membengl@k-bengl<oklan
jalan Allah iru.

Mereka berdqa-upala melontarkan berbagai tuduhan dan kritik tajam kepada
agama Allah supala terhambatlah perkembangannla. Tidak makin baryak orang
png mengikutinp.

Ulaa-il@ fii dlulaalim ba'iid : Merela itulahyailg terus-menerus dnlam
lresesatanyang jauh.

Mereka png memiliki sifrt-sifatburuk seperti png sudatr diterangkan, laitu
mencintai dunia, menghalangi manusia mengikuti agama, dan berdaya-upala
supala agama png benar itu tidak menarik bagi masprakat luas adalah orang-
orang )ang berada dalam lembah kesesatan )ang sangat dalam.

Wa maa anabua mir rusudin lllu bi lisaani qawnihii li y ttboyyirw lohum :
Kami tidak mengutus seoflrng msul melainkan dcngan balwsa laumnya,
supaya dia dapat menemnglant kqada laumnya dengan jelas.

Rasul png Kami utus kepada ru"to o*.t sebelummu dan sebelum kaummu
selalu berbahasa sama dengan bahasa kaumnla, supala dia mampu memberi
pengertian kepada mereka tentang tugas-tugasnla dengaq jelas. Selain itu supala
mereka tidak dapat menolak dan menolakkanrya dengan alasan tidak mengerti.

Maka tidak ada alasan bagi orang-orang Arab untuk mengatakan batrwa
mereka tidak dapat memahaminla. Boleh jadi ada orang berkata: 'Apabila
Muhammad diutus untuk seluruh manusia, mengapa dia hanla bicara dcngan
bahasa Arab dan mengapa al-Qur'an diturunkan dalam batrasa Arab, sehingga
kami tidak dapat mematrami perkataannla dan kitabrya. Mengapakatr al-Qur'an
tidak diturunkan dalam segala bahasa, $upaya masing-masing dapat
memahaminya."

Atas pertaryaan itu, kita menjawab: Walaupun Muhammad diutus untuk
segenap manusia, lebih utarna dia diutus dengan batrasa kaumnla. Merekalatr
yang bermgas menerangkan apa )ang telatl diturunkan dalam bahasa mereka
kepada orangrrang png berbahasa lain. Sekiranla al-Qur'an diturunkan dengan
berbagai-bagai bahasa akan timbullatr perbedaan-perbedaanpengertian. Al-Qur'an
akan bernasib sama seperti prry telah terjadi atas kitab-kitab lain.

Mengapa Allah memilih bahasa Arab untuk batrasa al-Qur'an, karena al-
Qur'an dilahirkan di tengah+engatr bangsa Arab, maka lebih patutlah dipergunakan
bahasa mereka. Islam dilahirkan dalam masprakat Arab karena bangsa Arab
saat itu sudah sangat membutuhkan ag:lma, png perlu segera disampaikan untuk
menjadi petunjuk. Dari sana disebarkan ke seluruh peqjuru bumi.
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Fa yu4hillullaahu ,rr,ry ya-syaa'u tla yahdii ma! ya-syru'u : Allah
menyesatkan s iq a yng Dia lrehendaki dan menberi p Amiuk kq ada s iap a

yang Dia kehendaki.

Manusia terbagi dua. Sebagian mendapat petunjuk dari Allah sehingga lapang

dadarya menerima Islam dan sebagian lagi termtup hatirya dengan kesesatan,

)ang sama sekali tidak dapat ditembus oleh sinar petunjuk.

Ringkasnla, walaupun rasul-rasul diutus dengan bahasa kaumrya untuk
menerangkan kepada mereka tentang spriat-spriat Allah dengan bahasa mudatt

dipahami, )ang men),esatkan dan png menunjukkan adalah Allatr sendiri. Rasul

hanya bertqgas meryampaikan dan meqielaskan, sedangkan siapa png dibuka

hatinla untuk menerima petunjuk, Allatllah lang menennrkan. Siapa )ang tidak

dibuka pintu hatirya untuk menerima penlnjuk, maka tetaplfr dia dalam kesesaan.

Wa huwal 'aziiai lwkiim : Dan Dialah, TblnnYong Malu Kems twtutan'
tlya dan Maha Hakim.

Allah itu Maha lGras tuntutan-N1a, tidak ada png dapat mengalahkan

kehendak-Np lagi Matra Hakim dalam segala perbuatan-Np.

KESIMPULAN

Dalam a5at-a5at ini Allah menerangkantugas Muhammad, laitu mengeluarkan

manusia dari kesesaan dan membawanla kepada nur petunjuk de4gan peranuraan

al-Qur'an. Allatr menerangkan pula siftt-sifrt orang )ang kafir dan azab yan:g

ditimpakan kepada mereka. Selain itu Allah menerangkan bahwa rasul-rasul itu

diutus dengan bahasa kaumrya.

585

(5) Dan Kami benar-benar rclah mengu$s
Musa png disertai ayat-ayat Kami.
hrintah IGmi kepada-N1a: 'IGluar-
kanlah kaummu dari kegelapan
menuju terang dan ingatkan mereka
dengan hari-hari Allah (kejadian-
kejadian yang lalu); sesungguhnya
png demikian itu tedapat tanda-tanda
bagi semua oxang )ang sangatb€rsabar
lagi sangat bersyukur."

IGtika Musa berkata kepada kaumnya:
'Ingatlah nikmat Allah png telah

e;,,J-cr6L";;(EJ'61
{,Ai3;lt$efi ,Iilrua16

,fl+c){q\+."rfr'te6:t
.orKi'F

$t|z;-tif"tiA,;;,J'6\5
(6)



2t t8 $ra 14:hrahim luz 13

(7)

(8)

dilimpahkan kepadanu saat Dia
melepaskan kamu dari keluarga
Fir'aun yang menindasmu dengan
siksaan fang buruk dan meryambelih
anak-anakmu png lclaki dan mem-
biarkan hidup anak-anakmu yang
perempuan; yang demikian itu adalah
percobaan (ujian) yang besar dari
TUhanmu."

Dan ketika Tbhanmu memberitahukan
kepadamu: 'Sungguh jika kamu
bersyukur, pastilah aku akan menam-
bahkan nihat untulmu. Jika kamu
mengingkari nikmxl, tentulah Aku
akan mengazabmu; sesungguhnya
azab-Ifu benar-beirar sangat keras.'

Berkatalah Musa: 'Jika kamu dan
somua orang di muka mengingkari
nihat-nilmat Allah, maka sesung-
gubnla Allah itu Maha IGp lagi Maha
Tbrpuji."

a#x;';&

6;:K,'-fi'ifi dfqi:,4i\E
&#q.rei$;tu

,$rttA:6"fiiiiKrId;J6;
"?t3t6'a6g3

TAFSIR

Wa la qad anabua muusoa bi aoyaafuua an akh-rij qaumalu miruzlt
zlttilumoati ihn nuui : Dan Kami berur-berur telah mengutus Musa
yang disenai ayat-ayat Kami. Perintah Katni lrqada-1,{ya: 'Kefuarlanlah
lawnmu dari kegelapan menuju terung.'

Sebagaimana Kami telah mengutus kamu, wahai Muhammad, dan l(ami
menurunkan al-Qur'an kepadamu untuk melepaskan manusia dari kegelapan syirik
dan kesesatan serta membawa mereka kepada cahala Islam, ilmu dan petunjuk.
Demikian itulatr Iqmi telah mengutuskan Musa kepada Bani Israil png IGmi
perkuatkannla dengan sembilan tanda-tanda mukjizat (diterangkan dalam surat
al-Araaf) dan IGmi juga memerintahkan dia untuk mengeluarkan kaumrya dari
kegelapan kepada caha5a. Tegasrya, suruhlah kaummu mergesakan Allatr dan
beriman kepada-Np dengan iman png sempurna, supala mereka bisa lepas dari
kegelapan kejahilan dan kesesatan kepada nur iman dan petunjuk.

Wa dznkkirhum bi ayyaamillaahi : Dan ingalan mereka dugan lnri-
lnri Allah (kejadian-kejadian yang lalu).

Peringatkanlah mereka dengan hari-hari png telah dilalui oleh umat nabi-
nabi png telah lalu dan bagaimana orang{rang 1ang beriman mendapat kelepasan,
sedangkan orang-orang kafir menjadi binasa. Peringatkanlah mereka dengan azab
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Allah >ang ditimpakan kepada orang )ang mendustakan rasul-N1a, seperti kaum

Ad, T5amud, kaum Hud, dan saudara-saudara Luth. Sebab, memperingatkan

mereka dengan hari-hari Allatl itu terdapathal-hal png menggembirakan mereka

dan terdapat hal-hal )ang menakutkan. Musa mempunyai hari-hari png penuh

dengan bencana, pitu hari-hari Fir'aun memperbudak Bani Israil atau

memperlakukan mereka seperti budak. Juga mempuryai hari-hari )ang penuh

dengan nikmat seperti hari Ttrhan melepaskan Bani Israil dari musuhnya dan

membelatr laut untuk mereka.

Inru fii ilztalika h oayoatil li ktili slwbbaarin slakuur : Sesunggultnya

yang demikian itu terdapat tailda-tanda bagi segala orailg yang sangat

benabar lagi sanga bercYuhtr.

Di dalam peringatan png tersebut terdapat tanda-tanda atau dalil png
menunjuk kepada keesaan Allatr dan kekuasaan-Np bagi semua orang )ang sangat

sabar menghadapi penderiaan akibatbencana dan sangat bersyukur atas pemberian

nikmat Allah png diterimanla.

Berkata Qatadah:

" Sebaik-baik twmba adatah hamba, yang apabiln rrcndapat bencara, dia benabar

dan apabila rrcndapat pemberian dia bercyukur."

Firman Allatr ini memberi pengertian batrwa seorang muslim wajib bersabar

dan bersyukur. Sebab, tiap muslim adakala berada dalam sesuatu keadaan png
tidak sukai dan kemudiansabar atas penderitaan itu. Adakala dia berada 4alam

keadaan yang dia sukai dan kemudian bersyukurlah dia karenarya.

Musa, sesuai dengan perintatr Ttrhanrya, dia pun memperingatkan kaumnla

dengan nikmat-nikmat Allatl png telah diterimarya.

Wa idz qaalo ,nuwta li qaumihidz kuruu ni'matallaahi 'ahikum idz

anjatkum min aali fir'auru yosuumuurukum suutl 'a4utbi wa !u'
rlzsbbi-huuru abrua<kum wa yastaluuurut nisaatkum : I(etila Musa

berlata kqada kntrutya: 'Ingatlah nilotut Allah yang telah dilittpahlan
teeadoiltu Sofrt Dia metqaslant kamu dari l@hntga Fir' utn yang menindasmu

dengan sil<saan yang lrej am dan menyanbelih anak-arubnu yang lelaki dan

membiarlanr hifup anak-arubnu yang p erempwm.

Sampaikanlatr kepada umatmu, hai Muhammad, ketika Musa berkata kepada

kaumn;a: 'Wahai kaumku, ingatlatr nikmat Allatr png telah dicurahkan kepadamu

sewaktu Allatr melepaskan kamu dari Fir'aun dan keluarganla yang mengazabmu

dan mernbebani kamu dengan berbagai macam pekerjaan png kamu tidak mampu

nengerjakanrya serA menghinarendatrkan kamu, menyembelih anak-anakmu png
elaki karena takut nantirya setelatr deuasa akan menumbangkan pemerintahanrya
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seperti png diterangkan oleh mimpi Fir'aun dan mereka membiarkan para
perempuan hidup dalam kehinaan."

Wa fii dzoalihnn balo+um mir mbbikum 'a-zhiim - 'Yang dcmikian itu
adalah percobaan (ujian) yang besar dari Tlilunma.'

Terhadap semua hal yang telatr diterangkan itu terdapat ujian png berat dan
besar, karena dalam kejadian-kejadian itu terdapat sitsa @enganialaan), seperti
membunuh anak-anak lelaki dan membiarkan anak-anak perempu:rn hidup dalam
keadaan hina. Ada pula nikmat, seperti melepaskan Bani Israil dari kekejaman
dan penindasan Fir'aun. Ujian adakalarya diberikan dalam bentuk nikmat dan
adakala dengan azz;b.a

Wa idz ta<dzlzttw mbbukun : Dan kctila Tfulwwnu memberitalwlran
lcepadnmu.

Ingaflah wahai Bani Israil, ketika Ttrhan memberialukan kamu tentang janji-
N1a, dengan firman-Np:

I-a in syaktrtum b azifuIarutkwn :'Sungguh j ika kanu bercyufuf pastitatt
aht akan mennmbahkan nibrnt untufuu.'
Jika kamu mensyukuri nitrnat prry Aku curahkan kepada dirimu, baik nikmat

pembebasanmu dari penindasan Fir'aun maupun nikmatlain, denganjalan menaati
Aku, tennrlah Aku akan menambatr nitrnat-nikmat-I(r untuk kaniu, karena syukur
itu mendatangkan tambahan dan tetap berlangsungnla

Wa la in kafaraan : lika lumu meng@l(ari nilorut, tentulah Aht alan
mengazabmu.

Jika kamu mengingkari nikmat, tidak mensyukurinya, serta tidak
melaksanakan keuajiban-keuajiban png dibebankan kepadamu, maka Aku akan
mengazabmu.

Inrw 'a4zrubii b syodiid : 'sesungguhnya azab-Ku berwr-benar sangat
lcems."

IGtahuilatr, kata Allatr seterusn)a, sesungguhrya azab-Ifu benar-benar amat
keras. Azab im Aku timpakan kepada semua orang )ang mengingkari nikmat-I(r
dan tidak mau mensyulurirya.

.TUhan 
akan mencabut kembali nikmat-nikmat )atg terah diberikan kepada

kita, jika kita mengingkari nikmat-nikmat itu dan tidak mensyukurinp.

l

' Baca S.7: al-Araaf, 167; S.21: al-Anbiyaa', 35.
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Demikian di dunia, sedangkan di aktrirat akan dibenamkan ke dalam azab

neraka.

Nabi saw. bersabda:

'senmggUfuryaseorcngtunfutidakdiberirczeki(kencwalw)lurerndosayang
dia kerialun."

w qaah mws a in ta$anat anfion wa man fil ar4hi i anii' an fa furullaalw

ta ituntyywt twmiid : Berkotalah Musa: "Jilu lamu dan semtn. omng di

*ifo *iigtngkari nilonat -nituut Allah, makn s esung gulrnya Allnh itu Maha

Kaya lagi Maha TerPuji. "s

Musa mengatakan jika Bani Israil mengingkari nikmat Allatr png telatt

dicuratrkan fepiOa ,rr.ir, bahkan juga mengingkari segala isi bumi, maka hal

im hanlalah memadtrarattan diri mereka sendiri. Sebab, selain mereka tidak

diberi tambatran nikmat, juga ditimpakan azab, sedangkan Allah Maha l(aya'

tdak memerlukan ryotot-ut u pujian dari kamu dan orang-orang lain' Allah itu

Maha lbrpuji, walaupun orang-orang kaflr mengufuri-Np'

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan kisah sebagian nabi dan apa yang

diderita oleh Nabi saw. dari kaum-kaum mereka, penuturan kisatr tersebut dapat

menghibur hati Muhammad. Alat-apt ini menerangkan batrwa maksud TUhan

."rriU"rggi*^ para rasul narya iatu,-pitu mengeluarkan makhluk Allatr (manusia

dan jin) dari kegelapan kepada catrap petunjuk'

586

(9) Apat<ah tidak datang kepadamu kabar

orang-onng sebelummu' Yainr kaum

Nuh, 'Aad, Tbamud, danorang-orang
yang sesudah mereka, Yang tidak
diketahui keadaannya kecuali oleh

Allah sendiri. Tblah datang kepada

mereka rasul-rasul Yang diutus
membawa berbagai mukjizat Yang
nlata, maka mereka menggigit anak-

anak jari dengan mulut-mulutnla,

at-Thghalhm" 6.
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serta berkata: 'Sesungguhnya kemi
mengingkari apa yang kamu diutus
membawanya dan kami sungguh
meraguken apa )ang kamu serukan."

(10) Berkata rasul-rasul png diunrs tceada
mereka: "Apakah kamu meragukan
adanya Allah png menjadikan langit
dan bumi? Dia meminta kamu unnrk

eaStlslir:r,$r$:p,cv'uK;+u*,;-5lt;
..ffiT"#fffi,:ffi .ffJilJgr1lfi 4;6r7<;g.i<Sit
X,*:tfff#$11#iHfil 3i+';'@#1A'y
adarah manusia seperti kami. Ihmu l3{6)a$'Jlllg|i#6
fi'.-HttL,trilff#lffil"H "*JWt;tkami, maka berikanlah kemi kete-
nmgan lang n1ata."

,,, r#,rlltrffi#ffi ?ffi w61r;t'4iu,xJ a,6

IfiilX"_*f:il;ffi, ffi T,?# s,i"kbx:irupilht #t
n:tr :&.ff1..Hj"#ili:;,jt ;s194$&:;twss
membawa sesuatu keterangan a Sjifllg#blg,
kepadamu, melainken atas iz.in Allah.
IGpada Allahlah semua orang )ang
beriman ber[awakal."

(r2)Mengapakah kami tidak bcrtawakal Lt 6:i;bly,J4;,1(Aq
kepada Allah, padahal Allah telah

bersabar atas gangguan yang Smu
perbuat terhadap kami. Harya kepada ,iffitffi
Allahlah semut orang bertawakal.

TAFSIR.

A lam ya'tikum ruba-ul b&iitu mh qablihon qawd wailiw wa ,aadiw

wa tsamuuda wal b4ziitu mim fu'dildm laa ya'lamuhrmt illlholut :
Apalah tidak datang kqadama kafur orung{nary sebelurutw, yitu kaun
Ntth, ,M, Tsamud, dan omngoruryyng sanrfultmoeka, yqtifukdikdahili
l<eadaanrrya kecuali oleh Allah.

Wahai Bani Israil, apakah belum sampai kepadamu kabar (sejarah) oraqg-
orang sebelum kamu, seperti sejarah kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Tbamud, dan
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umat{mat }ang dayng sesudah mereka, }ang tidak diketahui keadaannla selain

oleh Atlah sendiri.

faa<t-hum rusuluhum btl Wittruqti : Telnh dotang kepada merelu rasul-

rusulyang diurus membawa berbagai mul(iizat yang nydta'

Tblah datang para rasul png diutus oleh Allatr kepada mereka dengan berbagai

mukjizat prg membuktikan kebenaran kenabiannla dan menguatkan dakwahnp

batrwa para rasul itu benar-benar utusan Allah-

Fa ruddua aidiyahum fii afwoahihitn : Mala merelu menggigit annk-

aruk i ari dengan mulut-mulutnYa -

Maka mereka pun menggigit anak jarirya sebagai tanda maratr dan hatinla

panas (emosi) prniOap apa )ang telatr dibawa oleh rasul. Mereka merasa jengkel

mendengar tutirr kata rasul. Hal png demikian ini juga dilakukan oleh bangsa

Arab terhadap Nabi Muhammad saw.6

Mengenai pengertian firman Allatr ini, para ulama Thfsir berbeda-beda

penOapat. aOa lang menafsirkan kalimat 'maka mereka mengembalikan tangan-

Lrg"irl" ke mului-mulut mereka" dengan pengertian: mereka menutup mulut-

.otut rasul dengan tangannla supala rasul tidak dapat berbicara. Atla pula png

berpendapat bahwa mereka meletakkan tangannla ke mulutnla'

Ada pula png berpendapat batrwa mereka berdiam diri, tidak mau menjawab

apa-apa. 
-rendapa-t 

lain menyebutkan, mereka mendustakan rasul-rasul itu, lalu

membantatr tutur kata rasul dengan mulut-mulut mereka.

Kami (penulis) memilih makna png telah kami sebutlan di atas, pitu mereka

menggigit anak jarinp untuk memperlihatkan kesedihan dan kekeceuaan hati'

Wa qaaluu innaa kafarnaa bi maa uniltum bihii : Serta berluta:
'sesttngguturya lumi mengingkari qayang lamu diutus membanttanya."

I6ami ddak membenarkan pengakuanmu batrwa kamu adalah rasul T\rhan

Oan tami juga tidak memperciryai keterangan-keterangan png kamu perlihatkan

sebagai huilah atas kebenaran kerasulanmu.

Wb inrua la fii syakkim mim moa tad'uururun ilaihi muriib : "Dan lami

sungguh memgulan apayang kamu sentlran."

Kami benar-benar meragukan apa )ang kamu serukan kepada kami, laitu
661iman kepada Allah dan mengakui keesaan-N)6, serta spriat-spriat yang kamu

datangkan.

6 Brca S.3: Ali Imra& 119.
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Qaalat rusaluhum afilloahi syakkun : Berlcatalah msur-msuryang diutus
kqada merela: "Apalah lwmu memgulwn tentang adanya Allnh?,

Para rasul bertanya: 'Apakah ada keraguan tentang adanla Allah? Apakatr
ada keraguan tentang keesaan-Np?" Banyak dalil dan bukti png menuqiuk kepada
adarya Allah dan kepada keesaan-Np, baik dalam menjadikan alam ini maupun
dalam menerima ibadat.

Faaahiris sanaawaati wal ar4hi : yang menjadilan tangit dan bumi.

Bagaimana kamu meragukan adarya Allah, padatral Dialah png telah
menjadikan lagit dan bumi. Sama sekali tidak bisa diterima oleh akal bahwa
kamu meragukan keesaan dan wujud Allah. sebab, Allahlah png telah menjadikan
langit dan bumi dalam bentuk )ang sangat indah dan Dia pula png menjadikan
alam lain )ang sangat baryak.

Yad'uukun : Dia menyeru lwmu.

Dia menyeru kamu untuk mempercalai adarya hari kebangkitan dan iman
yang sempurna.

Li yagh'firu lakum min dzunwbikum : Untukmengampuni dosa-dosamu.

Dia menyeru kamu untuk mengampuni dosa-dosamu atau mengampuni
sebagian dari dosa-dosamu, pitu dosa-dosa )ang ada di antara kamu dengan
Allah, bukan dosa-dosamu png berkaitan dengan hak-hak manusia.

wa yu'akh-hirulatm ilaa ajalim tnusatnman : Dia mengakhirran ramu
sampai walcu yang sudah ditentul@n.

Jika kamu memperkenankan seruan Allatl, mengimani-N1a, serta kamu
berjalan lurus di atas jalan-N1a, tentulah Dia membiarkan kamu mencapai ajalmu
dengan tidak melalui sesuatu azab dunia. Teapi jika kamu tidak memperkenankan
seruan-N1a, maka Allah akan menpgerakan kebinasaanmu (kematianmu) sebelum
waktunp datang.

Qaaluu in antwn illaa ba-syarum nits-lwtaa : Merula menjnvab: 'I(amu
tidak lain adalah manusia sqerti lumi.'
untuk menjawab pernlataan Rasul saw., mereka berkata: "Bagaimana kami

beriman kepadamu dan menuruti perintah-perintatrmu, padahal kamu hanp
manusia biasa seperti kami. Kamu makan apa )ang kami makan, dan kamu
minum apa )ang kami minum. Tidak ada pula sesuatu keutamaan padamu,
sehingga kami menjadikan kamu sebagai pemimpin kami."
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Tfuriiduurua an ta-shldduttnoa (am ,naa koaru ya'budu og-baa-unaa :
I{amu berlcehmdak menglwlangi lumi dari apa yang disembah oleh ayah-

ayah lami.

I(ata mereka selanjutnla: 'Dan kamu berkehendak menghalangi kami dari

suatu ibadat ]ang telah kami warisi dari orang-orang fta kami, sedangkan orang-

orang tua kami lebih jauh penglihatannp daripada kamu. Apakah kami

meninggalkan orang-orang tua kami untuk mengikuti kamu?"

Fa'tuunaa bi sul-thaanim mubiin : Mal<a berilunlah l<epada lami
lcetemnganyang nYata.

Bawalah hujjah yang kuat, tandas mereka, png menunjukkan bahwa apa

png kamu dakwakan itu benar. Kamu menyebut penciptaan tangit dan bumi

serta segala keajaibanrya, )ang semua itu tidak dapat kami patrami. Manusia

hanla tunduk kepada orang-orang png dapat mendatangkan sesuanl png luar

biasa. Segala apa )ang kami lihat tidak ada sesuatu pun yang luar biasa.

Demikianlah kata mereka, tiga macam syubhat mereka datangkan.

Qaalat lahum rusaluhum in nahnu illaa ba-syarurn mits-lukurn
walaakinnallaaha yamunnu 'alaa may ya-syaa'u min 'ibiaadihii :
Bertatalah pam rasul yailg diutus oleh Allah kqada merelu: 'Knmi ini
memong tnnyatah manusia sqerti l@nu. Alant tetapi All.ah memberi nilorut
lcqada siapayang Dia l<ehendaki dart hnmba-hamba-I'lya-'

Para rasul menjawab tentang syublut fteraguan) png mereka kemukakan:

"Kami memang manusia biasa seperti kamu. IGmi makan, kami minum, kami

berjalan ke pasar, dan kami mencari rezeki. Akan tetapi hal ini tidak menghalangi

Allatr melimpahkan karunia-Np kepada siapa png dikehendaki dari hamba-

hamba-Np dengan memberikan derajat kenabian dan kerasulan. Allah telah

memberikan kepada kami kerasulan itu. Allah memberikan keuamaan-Np kepada

siapa png Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nla."

Wa naa knatw lanu an rw'tiyakum bi snl+hrunin illaa bi idz-nillmhi :
'ndaklah lumi dapat membawa kqadamu SeSWfiu ftetemngan, melainlan

dengan izin Allah.'

Kami, penjelasan Rasul seterusnla, tidak dapat mendatangkan kepada kamu

sesuatu hujjah )ang nlata ataupun sesuatu mukjizat, melainkan hanya dengan

kehendak dan iradat Allatl. Mendatangkan png demikian tidak masuk ke dalam

kesanggupan kami. Untuk menlatakan bahwa para nabi tidak takut kepada

ancaman-anqlman mereka, beliau-beliau itu pun berkata:

Wa' alallaahi fal yataw okkalil mu' minuun : Kq ada Allahlnh s eilwt omng

yang be riman bertaw alal.
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Jawab Nabi: 'Kami tidak takut ancamanmu, kami menyerahkan diri kepada
Allah dan berpegang teguh kepada-Np dalam menolak segala kejahatan-kejahatan
kamu dan kepada Allah sendiri semua orang mukmin bertauakal; karena merekalatr
png lebih berhak berrawakal kepada Allatl."

wa maa lanoa al laa tutawoklula 'alalhahi wa qad rudoarua subula naa:
Mengapa l(ami tidakbertnvalal kqada Anah, padalnt Altah tehh mmunjuki
lwmi kqada jalan-jalanyang harus lami tempuh?

Bagaimana kami (Muhamamd) tidak bertawakal kepada Allah, padahal Allah
yang telah menunjukkan kami kepada jalan kelepasan dan mewajibkan kami untuk
menjalaninp.

Alat ini menunjuk bahwa Allah memelihara aulip-Np dan orang-orang
png ikhlas dalam menyembah-Np dari tipu dap orang-orang kafir.

wa h nash-biranrw 'alaa maa aa4znitumuurua : Hendaklnh lumi
bercabar mmderin gangguan-ganggunn wng lamu perhtat terlndap lami.
I(ami akan terus bersabar terhadap gangguan-gangguanmu, jelas Nabi, baik

berupa pembicaraan png buruk maupun berupa perbuatan-perbuatan keji. Sebab,
kesabaran itulah kunci kemenangan dan kelapangan.

wa 'alallaahifal yatawakkalil mfiawakkiluun : Kqada Altahtah semwt
orang benawalwl.

Hendaklah hanp kepada Allah kita tetap bertawakal dan janganlatr mereka
mempedulikan apa )ang menimpa dirinp png berupa kesukaran dan kesulitan.

KESIMPULAN

Dalam ayat-awt ini Allah menerangkan kisah umat-umat terdahulu png
telah lenpp dari permukaan bumi dan tarya jawab png lerjadi antara rasul-rasul
dengan kaumnya masing-masing, serta bagaimana para rasul menegakkan hujjah
dan mematahkan kebatalan-kebatalan png dipegang erat oleh kaumnla.

587

(13) Berkata para kafir kepada rasul-rasul
Allah: 'Kami akan mengusir kamu
dari negeri kami, kecuali jika kamu
kembali ke dalam agama kemi. " Maka
Allah mewahyukan kepada para rasul

'€;Jd;.*;y;<r$rc;
,{g'AWA|:';ilr:c;JU
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tersebut: 'Sungguh Kami akan mem-
binasakan mereka yang zalim."

(14) Kami benar-benar akan menempatkan
kamu di dalam negeri mereka sesudah

mereka dibinasakan. Demikianlah
Kami memperlakukan orang yang
takut kepada tempat pemberhentian-
Ifu dan takut akan ancaman-ancaman-
Ku."

(15)Para rasul memohon pertolongan
Allah dan binasalah semua orang yang

me4rombongkan diri dari ketaatan.

(16)Di hadapan orang-orang yang me-

ryombongkan diri itu jahanam dan dia
akan diberi minum dengan air png
bercampur nanah dan darah.

(17)Dia akan meminumnya dan hampir
tidak sanggup menelannya dan
datanglah bahaya kematian dari segala

tempat, padahal dia tidak mati, dan
di depannya azab yang sangat pedih.

6'dlEJr$ffi;U

e#b;iirp6fi;
%639%,631< "j'L6v\
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$ftisru'*,$Krek:9

dw
TAFSIR

Wa qanlal la4ziiru lufuruu li rusulihhn la nulil-rijantukum rnin ar-
dhinaa au la ta'uudunru fii millainaa : Berlata pam lafir l<epada rasul-
msul Allah: *I(ami alanmcngusir lannu dari negeri lami, l<ecuali jila lumu
lcembali lcqada aganu l(ami.'

Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul Allah, ketika mereka diajak
mengikuti paham tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala: 'Kamu harus
menghadapi salah satu dari dua pilihan. Kami mengusir kamu dari negeri kami
ini atau kamu kembali ke dalam agama kami," ancam para kafir.

Hal itu telah dilakukan kepada Syu'aib oleh kaumrya.7 Orang-orang kafir
berkata demikian, karena mereka merasa dirinp sebagai orang-orang kuat karena
jumlahnp baryak. Sebaliknp, orang-orang mukmin dipandangnp sebagai orang
yang lemah karena jumlahnya sedikit.

Fa auhaa ilaihim rabbuhum la nuhlikannazh zhaalimiin. Wa la
nwkiruwtokwnul ar4lu mim ba'dihim : Mala Allah mewaltyulant kqada
pam msultenebut: *Srmgguh IQmi alanmembinasalan merelaywng znlim.

7 Baca S.7: al-^"raaf, 78; 5.27: an-Naml, 56; S.17: al-Israa', 76.
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Karni benar-benar alan menemp atkan l(amu di dalam negeri merela s es udah
merelw dibinasalan.'

Maka Allatt meuahyukan kepadapara nabi: 'Janganlah kamu merasa gelisatr.
I(amu tetaplah bergembira. Kami pasti membinasakan orang musyrik png zalim
dan Kami pasti mengembalikan negeri ini kepadamu, sesudah Kami membinasakan
mereka sebagai pembalasan atas perkataanrya kepada para rasul "akan kami usir
kamu dari negeri kami." Makna alat seperti itu berulangkali disebut dalam al-
Qur'an.8

Dzonliko li man ktu.afa maqaaamii wa lituafo wa'iid : "Demikianlah
I{ami memperlafukan orung yang tahfi kepada tempat pemberhentian-Kt
dnn tahtt alan ancaman-ancaman-Kt.'

Demikianlah Aku berbuat kepada orang )ang takut hari mauqif, pitu hari
berkumpulnp semua manusia di suanr Empat pemberhentian untuk dihisab
amalnla. Inilah yang dimaksud dengan "tempat pemberhentian-trfu" atau "maqam-
[fu". Dapat juga kita artikan "liman k]uafa maqaamii" dengan: demikianlah
I(ami memperlakukan kepada orang )ang takut kepada-Ifu.

Demikian pula Aku berbuat terhadap orang )ang takut kepada:Ulaaffiflh-
ancaman-Ku. IGrenarya, bertakwalah kepada-trfu dan taatlah kepadaqerintah-
trfu, serta jauhilah segala png dapat menimbulkan amarah-I(t.

lYas tafiahuu : Pam msul memohon penolongan Allah.

Para rasul memohon kepada Allah, supala diberi pertolongan rUatuk
menghadapi musuh-musuh mereka. Sebagian ahli taftir mengatakan batrwa makna
firman ini ialah: dan mereka masing-masing memohon kepada Allah, supala
memberi penyelesaian antara mereka dengan musuh-musuh mereka itu.

Apabila kita mengambil makna yang kedua, maka pengertian firman tersebut
adalah: umat-umat itu memohon kepada Allatr supala mencrlakakan diri mereka
sendiri, jika rasul itu memang orang-orang yang benar.e

Para rasul pun memohon kepada Allah supa5a diberi pertolongan menghadapi
perlawanan musuh-musuh mereka.

Wa Huaba kullu jabbaarin 'aniid : Dan binasatnh semuo omng yang
menyombonglan diri dari ketantan.

Berfirman Allah: 'Binasalah semua orang )ang sombong, yang menentang
kebenaran, dan semua orang yang memaksa orang lain untuk menganut
pendapatnp lang batal."

8 Baca S.58: al-Mujaerlalah, 2l; 5.37: astr-Shaaffaa! 171; S.7: al-Araaf, 128.
e Baca S.8: al-Anfaal, 32.
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Miw warua-ihii jalwnruilut : Di hadapan orung-orumg yang menyombong-
kan dirt iru jalnnam.

Orang-orang png sombong, angkuh dan takabur, itu'senantiasa diintai oleh
jahanam. Mereka akan menempati neraka itu selama-lamanla. Jahanam itulah
tempat kembali )ang sangat jahat.

Wayusqaa mim maa-in shadiid : Dail dia alan diberi minurn dangan air
yang bercampur nanuh dan damh.

Di dalam jahanam disuguhi air png bercampur nanah dan darah lang keluar
dari perut penghuni neraka.

Yatajarru'uhuu wa laa yakoadu ynsiighnhuu : Dia alan meminururya
dan hnmpir tidak sanggup menelantrya.

Dia akan meminum air nanah png bercampur darah itu seteguk demi seteguk
dengan merasakan kesakitan )ang arnat sangat. Diajuga tidak sanggup menelannya
karena rasanla )ang sangat anyir, warna dan baunla sangat menjijikkan, serta
panasnla tak terperikan.

Wa ya'tiihil matiu min hdti malcatniw wo ,nu, huwa bi mayyitin : Dan
dannglah bahaya kematian dari segala tempa4 padalwl dia tidak mnti.

Datanglah kepadanp azab kematian dari segala tempat di tubuhnya, padahal

dia tidak mati.

Wa miw warua-ihii 'a4ztabun glnliizh : Di dqarutya azab yang sangat
pedih.

Selain azab-azab png telah dideritarya itu, di depannp juga terdapat azab

Png lebih keras lagi 

KE'TMPuLAN

Dalam fryat-a1, r ini Allah telah menjelaskan ancaman-ancarnan png dilakukan
oleh umat png kafir kepada rasul-rasul Allah, pitu mengusir mereka dari
negerirya. Berkenaan dengan itu, Allah meuahyukan kepada nabi-nabi-Np bahwa
Dia akan menimpakan kebinasaan kepada umat-umat png kafir itu.

s88

(18)Perumpamaan amal-amal orang png (.'(At
mengingkari Tirhan adalah seperti )wrf Gtry,r)i6i.$s-
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debu pembakaran )aqg diterbangkan
oleh angin pada hari yang sangat
kencang anginrya. Pada hari kiamat
mereka tidak memperoleh sesuatu
pembalasan dari segala amal usaha
mereka. Itulah kerugian yang jauh
(besar).

(l9)Apakah kamu tidak melihat bahwa
Allah telah menjadikan langit dan
bumi dengan penuh hikmat dan cara
png benar. Jika Dia menghendaki,
niscaya Dia melenyapkan kamu dan
mendatangkan makhluk png baru.

(20) Dan yang demikian itu bukanlah
perbuatan png sukar bagi Allah.

lezi+?-yo,di*!
4i#&t;&Q'li,f'!
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TAFSIR

Matsaful h4ziiru knfaruubi mbbihim a'maaluhum lu ruruadinisy taddat
bihir riihu fii yaumin 'aa*hifin : Perampamaan amal-anml orung yang
menginglwri Ttulnn adalnh s q eni debu p enbalamn yang dit e rfungkan oleh
angin pada hnri yang sangat lcencang anginnya.

Perumpamaan amal-amal orang kafir png mereka lakukan di dunia dan
mereka sangka amalan-amalan itu memberi manfaat kepadanp pada hari akhir
laksana abu pembakaran png diterbangkan angin )ang sangat kencang. Tbntu
saja, semuanla musnah dan tidak berbekas lagi. Pada hari kiamat mereka tidak
memperoleh manfaat apa-apa dari semua amalannp itu. Mereka mengerjakan
amalan-amalannp memang tidak dilandasi ketulusan hati untuk Allah.

Yang dimaksud dengan amalan-amalan (para kafir) di sini adalah amalan-
amalan kebaktian (sosial), sepefti memberi sedekah, menghubungi ratrim (kerabat),
berbakti kepada ibu-bapak, memberi makan kepada orang )ang lapar dan menolong
orang )ang memerlukannla. Fokoknla, semua amal sosial png dilakukannla,
besar ataupun kecil.

Laa yaqdiruwu mim maa kasabw'alaa syaiin : fufu lwi kiana mseka
tidak memperoleh sesuatu pembalcsan dari segala annl usalw merekn.b

Pada hari pembalasan, orang-orang kafir tidak mendapatkan sesuatu pahala
dari apa lang mereka kerjakan di dunia. Mereka tidak mendapatkan pahala,

r0 thlmsil ini dapat juga ditemulrn pada S.35: al-Furqaan" 23; S.3: Ali Imran, 117.
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karena slarat untuk itu, pkni iman, tidak ada pada mereka. Semua amalan
mereka hilang leryap dihembus angin, bagaikan abu pembakaran )ang diterpa
angin kencang.

Dzoalilu huwadh drwlaalul bo'iid : Itulah lrerugianyang jauh @esar).

Yang demikian itu adalah kerugian besar. Sebab, semua amalan mereka hilang
sia-sia dan tidak sedikit pun berguna bagirya.

A lam tam anrwllaalw klnlaqas samaawaati wal ar4lu bil lwqqr b ya-
sya' yudz-hibkum wa ya'ti bi klulqinjadiid. Wa maa drnalilw 'alallaahi bi
'aziiz: Apalah lannu tidak melilnt bahwa Allah telah menjadilan langit
dan bumi dcngan penuh hilonfr dan cam yang benar. Jil@ Dia menghendaki,
niscaya Dia mclenyqlant lanrw dan mendatanglan makhllkyang baru. llang

demikiafi itu bul(anlahperhntanyang sular bagi Allnh.n

Apakah kamu tidak mengeahui, wahai Rasul, bahwa Allatr telatr menciptakan
langrf-0an bumi besirta segala isinla dengan penuh hikmah dan dengan cara

lang hak, supala orang dapat mengambil dalil untuk membul:tikan kesempurnaan
kodrat-Np. Selain itu juga untuk menunjukkan bahwa Allatr tidak memerlukan
seseorang dari makhluk-Np. Bahkan Allah berkuasa meleryapkan kamu semua

dan mendatangkan makhluk baru dalam bentuk yang baru sebagai gantinya.

Semuarya itu tidaklah sukar dilaksanakan oleh Allah. Sebaliknp, hal itu sangat

mudah bagi-Np.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa segala amalan orang kafir
lang saleh, lang mereka lakukan di dalam dunia, sedikit pun tidak memberi
faedah kepada mereka pada hari akhir. Amalan mereka diserupakan dengan abu
pembakaran png diterbangkan angin. Hari akhir itu pasti tiba, karena Allah
yang menciptakan langit dan bumi berkuasa melenppkan mereka dan
mendatangkan makhluk )ang baru.

589
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Maka berkatalah orang-orang

tr Ayat ini semakoa dengan 5.46: al-Ahqaaf, 33.
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rendahan (para pengikut) kepada
orang-orang yang menyombongkan
diri dari menyembah Allah (para
pemimpin): "Sesungguhnya kami
adalah pengikutuu. Apakah sekarang
kamu dapat menolak azab Allah png
ditimpaken kepada kami?" Mereka
menjawab: 'Sekiranla Allah menun-
juki kami, tentulah kami memberi
petmjuk kepadamu. Sama saja bagi
kita, apakah kita berkeluh-kesah
ataukah bersabar. Tidak ada bagi kita
tempat melepaskan diri. "12

(22)Setan berkata, ketika Allah relah
memutuskan perkara (menghisab)
hamba-hamba-Nya:'Sesungguhrya
Allah telah menjanjikan kamu dengan
janji yang benar dan aku pun
menjanjikan kamu yang akan
menplahinya dan tidak ada bagiku
sesuatu kokuasaan atasmu. Aku hanla
mengajak kamu, lalu kamu memper-
kenankanrya. lvfuka janganlalh 1a6o
mencela aku, tetapi celalah dirimu
sendiri. Aku tidak dapat menolong
kamu dan kamu pun tidak dapat
menolong aku; sesungguhnya aku
mengingkari apa )ang kamu perseku-
tukan sebelum hari ini; somua orang
yatng zalim mendapat azab yang
Fodih."tr

(23) Dimasukkanlah semua orang ),ang
beriman dan mengerjakan amalan
saleh ke dalam surga, yang di
bauahrya mengalir sungai-sungai dari
segenap arah; mereka kekal di
dalamnya dengan izin TLhannya.
Tahiyyah (penghormatan) mereka di
dalamrya adalah u salaam."
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TAFSIR

Wa baruzuu lillaahi jamii'an : Mereka semrun berhtnpul di padang yang

luas unruk dihisab oleh Allah.

Pada hari akhir seluruh makhluk berkumpul dalam suatu padang lang luas

untuk menerima hisab dari Allatr atas semua amalan mereka. Orang-orang kafir
menyembunyikan diri dari mata manusia, ketika mengerjakan kejahatan dan

menyangka hal itu tidak diketahui oletr Allah. Padahari kiamat, mereka mengetahui

bahwa tidak ada sesuatu pun )ang tersembunyi bagi-Np.

Fa qaaladh dhu'ataa-u lil la4ziirws takbaruu innaa kunnaa lakum
taba'an: Mala berlatalah ofltng-omng rendalnn @ampengihtt) kqada
orang-orang yang menyombongkan diri dari merryembah Allah (para

p emimp in) :' S es ung guhnya lami adalah p engihttmu. "

Ictika itu (hari hisab), berkatalah para pengikut kepada pemimpin-
pemimpinrya )ang men)ombongkan diri dari menyembatr Allah dan mengikuti

Rasul: "sesungguhnp kami ini dulu pengikutmu. Kami mengerjakan apa )ang
kamu suruh dan kami meninggalkan apa )ang kamu larang. Kami mendustakan

rasul-rasul dan kami mengingkari Allah, semata-mata karena mengikutimu."

Fa hal anlum mugh-nuuru 'anwt min 'a4ztabillaahi min syai-in :
Apalah selamng lamu dapat menolak aznb Allahyang ditimpalan kepada

lami?"

Maka, kata para pengikut dalam patlam syirik, apakatr kamu pada hari ini
dapat menolakazab Allah png ditimpakan kepada kami, sebagaimana png telah

kamu janjikan seuaktu masih di dunia dulu?

Qaaluu lau hadaanallaahu la hadainaakum : Merelu meniawab:
*sekiranya Allah menunjuki lcami, tentutah lami memberi petuniuk
kqadamu."

Para pemimpin mereka dalam paham syirik itu menjawab: 'Sekiranp Allah
menunjuk kami kepada jalan yang benar dan menerangi penglihatan-penglihatan

kami serta melimpatrkan atas kami taufik-N1a, rcntulah kami membawa kamu

kepadapenrnjukdanmenjalani jalan pngbenar. Akantetapi Allatrtidakmenunjuki
kami, maka sesatlatr kami dan kami pun men)rcsatkan kamu."

Sawaa-un'alainoa ajazi'rwa am slwbamoa mot larua nim mahiish :
'Sama saja bagi kin, apalah kita berl<eluh-kcsah anulah bercabar. ndak
ada bagi kita tempat melqaslant diri."
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Pada masa sekarang ini, tambah para pemimpin paham syirik, sama saja
bagi kita antara berkeluh-kesah atau bersabar. Bagi kita tidak ada lagi jalan untuk
melepaskan diri dari keadaan seperti saat ini.

Pernptaan ini mungkin pernlataan para pemimpin untuk menjawab tuntutan
para pengikutnp dan mungkin juga pembicaraan mereka bersama. yaitu mereka
bersama-sama pada masa itu berkata: 'pada masa ini tidak ada gunarya kita
berkeluh- kesah. sebab, sudah tidak ada jalan lagi untuk melepaskan diri dari
azab Allah." Menurut lahiriah alat, tanla jawab ini terjadi di dalam neraka,
sesudah mereka berada di dalamnp.ra

wa qaalasy syai4htanu lammaa qu4hiyal amru : setan berlata, l<ctila
Allah telah memutusl@n perlwm (menghisab) hnmba-hamba-I{ya.

Iblis berkata kepada para pengikutnla )ang'terdiri dari manusia sesudah
Allah menyelesaikan hukum-hukum-Nla di antara hamba-hamba-Np (sesudatr
para mukmin dimasukkan ke dalam surga Firdaus dan para kafir ditempatkan
dalam jahanam).

Innallaaha wa'adakum wa,dal haqqi :"sesufigguhnya Allah telah
menjanjilan lamu dengan janjiyang benar."

sesungguhrya Allah telah menjanjikan dengan perantaraan rasul-rasul-N1a
bahwa kamu akan dibangkitkan (dihidupkan kembali) dan akan diberi pembalasan
menurut kadar amalanmu. Janji Allah tentang pemberian pembalasan adalatr
benar dan sekarang telah npta kebenarannla.

wa wa'attukum fa akh-lafiukwn : Dan aht pun menjanjitan tumu yang
alan merryalahiltya.

Aku menjanjikan kepada kamu, kata para pemimpin, bahwa tidak ada surga,
tidak ada neraka, dan tidak ada hisab. Jika png demikian itu umpamanla ada,
maka tuhan-tuhan png kamu sembah dapat memberi spfaat kepadamu. semua
janjiku memang tidak ada )ang aku tepati. Kamu telatr mengikuti tutur kataku
dan kamu tinggalkan janji Thhanmu yang benar.

wa maa lwaru liya 'ahikum min sul+twanin : Dan tidak ada bagiht
s esuntu l<ehnsaan atasmu.

sesungguhnp ketika di dunia dulu ridak ada sesuatu kekuasaan bagiku png
bisa memaksa kamu mengikuti aku dalam kekafiran dan kemaksiatan.

Illaa an da'aut*um fas njabtum lii : Aht twtya mengajak lannu, lalu
l<amu memp e rlcenanlannya.

r-

ra Baca S.l4: Ibrahim, 2l; S.33: al-Ahzaab, 68.
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Aku, tandas para pemimpin syirik, sesungguhnla aku harya mengajakmu

untuk berbuat sesat dan aku harya menggodamu png demikian. Terryata, kamu

dengan serta merta memperkenankan atau memenuhi seruanku dan kamu

mengikuti hava nafrumu.

Fa laa taluwnuunii wa luumuu anfusakum : Mala ianganlah lamu
mencela aht, taapi celalah dirimu smdiri.

Oletr karena aku hanya sekadar menggodamu, maka janganlah kamu mencela

atau meryalatlkan aku. Tetapi celalatr dirimu sendiri. Kamu sendiri png memilih

kejahatan (kemaksiatan) dengan meninggalkan kebajikan, walaupun Allah telah

terus-menerus menyeru kamu untuk melakukan kebajikan dan memperingatkan

kamu jangan mengikuti jalan-jalan setan. Sedangkan aku harya membujuk kamu

supala ikut aku.

Maa atw bi wtrsh-rikhikum wa mta anfiim bi mush'rtHtiyya : Aht tidak

dopal menolong lannu dan lamu pun tidak dqar mmolong aht.

Wahai semua pengikutku, kata para pemimpin itu lagi. Ibarat nasi sudah

menjadi bubur, sekarang kita semua telatr berada dalam kawah azab. Aku tidak

dapat memberi pertolongan kepadamu untuk melepaskanmu dar\ azab Allah.
Kamu pun tidak dapat memberi pertolongan kepadaku untuk melepaskan aku

dari azab Allatl.

Innii lularu bi nua asy'ruHumuuni min qablu : Sesungguhnya aht
mengingfurt apa yang lumu percefutulan sebelum lnri ini-rs

Pada hari ini aku mengingkari batrwa aku menjadikan sekutu bagi Allah
seperti png kamu telatr lakukan di dunia.

Intwzh zlualimiiru lahurn 'a4zstbun aliim : 'Semua orutng yang zalim

mendapat azab yang Pedih."

Berkatalah iblis untuk menyatakan bahwa orang-orang png kafir tidak dapat

mengharapkan pertolongan dan tidak dapat mengharapkan kelepasan dari azab:

'sesu4gguhnla semua orang )ang zalim akan mendapat azab yatrysangat pedih."

Perryataan ini mungkin juga pernptaan Allatl, bukan ucapan iblis png
dinrjukan kepada para pengikutrya.

Wa ud-khilol b4ziirw atmanuu wa 'amihuh shaaliltmtiiamuafin nirii
min tdtilwl anlutru khaalidiirw frihg : Dimasuklantlah semua ofttng
yang beiman dan mengerialant artalan saleh lce dalam sutga, yang di

" Ayrt ini semakna deqgan S'35: Faafth, 14; 5.60: al-Mumtahanalu 3.
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bawafurya mengalir sungai-sungai dori segenap aralr; mereka l@l@l di
dalamnya.

Mereka png beriman dan mengerjakan amalan saleh dimasukkan ke dalam
surga )ang di bawahnla mengalir sungai-sungai yang jernih airnla dari segala
arah dan mereka kekal berdiam di dalamnya.

Bi idz-ni mbbihim : Dengan taufik (izin) Thlnnnya.

Mereka masuk ke daramrya adaratr dengan taufik Allatr juga. Anah telah
menghadapkan jiwa mereka di dalam dunia untut mencaii t n.iitu, o.n
melgamalkan apa )ang diridhai-Np dan oleh Rasul-Np. Berkenaan dlngan itu,
Allah pun memasukkan mereka ke dalam surga, png penuh dengan u-eruagai
macam nikmat dan kelezatan.

Tahiyyatuhun fiihaa saraam : Tahiwah @enghormatan) mererw di
dalamnya ialah salam.

Ucapan penghormatan mereka di dalam surga, baik terhadap diri mereka
sendiri maupun terhadap malaikat, yaitu.salnart . Mereka disambut oleh para
malaikat dengan kata penghormatan salaanun ,alaihtm: Allah metimpar*an
kesejahteraan atas dirimu.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allatr menerangkan tentang tarya javab png ter;aoi
-t t1 pengikut dengan pemimpin mereka oan antara ,La, o.ngan manusiapengikutnp, sebagaimana Allah menerangkan pula keadaan orang-orang )angcelaka dan orang-orang )ang bahagia.erta panaa-patrara png oisediakau untuk
mereka png berbahagia ini.

590

Q$Apakah kamu tidak melihat (menge_
tahui) bagaimana Allah membuat per_
umpamaan. Ihlimah " thayyibah', itu
adalah semisal sebatang pohon png
baik, png ahmla terhunjam di dalam
bumi, sedangkan cabangnla berada di
angkaSa.

(25)Dia berbuah pada tiap-tiap waktu
dengan izin TUhan. Dan Allah mem_
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buat perumpamaan-perumpamaan
bagi manusia supala dia teringat.

(26) krumpam aat' knlimah klwbitsah"
adalah semisal pohon yan,g buruk ),ang
dicabut alamya dari tanah; tidak dapat

berdiri rcgak.

(27) Allah menetapkanmereka semua )ang
telah boriman dengan 'kalimah
thayyibah" di dalam hidup dunia dan
hidup akhirat; dan Allah men)€satkan
semua orang yang zalim dan Allah
berbuat apa )ang Dia kehendaki.l6

@'riHri:i;1Jl,r9,J|c;<1

#i;6#yW;
,;Ebw6rt#"u:jLl

a-#t,ff'g/rlr$tt}tt!'{?
'itrltrg];|ttl,--:Qi$;;Jr

6{ay,hf$:a'sr6l,

TAFSIR

A lam tam kaifa dtwmballaahu ma4salan : Aptakah angkau tidakmelilnt
(mengetahui) bagairruru Allah memhnt p erurypatruilm.

Apakah kamu tidak mengetatrui seqra ilmu pkin, bagaimana Allah membuat

perumpam:um-perumpamaan dan menjadikan perumpirmaan itu di tempatnla

masing-masing.

Kdimqan fioyyibatan kn syajarmin tWibAin ash-futhoa tsaabituw wa

far'ulua fis samad. nt'fii ttktinLot knlb hiinim bi idz-ni mbbihat :
Kalimah 'twibah' iru adalah sqnisal sebatang pohon yang baih yang

alantry t erhunj am di dalam bwni, s edanglant cabangrrya beruda di anglasa.

Dia berhnltpada tiop+tap wabu dotgan izin TUla n.

Allatr meryrerukan kalimatr thayyibalt, )aitu kalimah lslan'Asylndt allaa
ilonha iltallaahu wa asylwdr antw MultCInnudar msualullaah", pkni iman

png kukuh di dalam hati png menjadi sebab bagi pengantaran amal ke langit

dengan pohon png berbuah, lang indah ruparya dan harum baunla, serta

mempunyai akar tunggal png kukuh di dalam tanah yang tidak dapat

ditumbangkan, sedangkan datran-datranqa menjulang ke angkasa dan berbuatt

pada tiap waktu png telatr ditentukan oleh Allatr, buah png sedap lezat r:Nanla.

Diriva5atkan dari Ibn Abbas batrua beliau berpendapat, lialimat thayyibalt

adalah ucapan l-aa ilaaln illallaah. Bahwa pohon png baik ialah pohon kurma.

Wa yadh-ribullaornd am4sub lin noasi b'albhum yata-dzakfuruun :
Dan Allah membuat perunparurun?erwnpailurun bagi monusia stryaya dia
turinga.

16 Kaitkan deagan 3.6: al-An'aam; bagian au,al S.42: asy-Sjrmra; bagian aklxir S.3: Ali
Imran.
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Demikianlah Allah membuat beberapa perumpirmaan bagi manusia. Sebab,
perumpamaan-perumpamaan itu membawa manusia dari alam akal kepada alam
pancaindera dan dari alam makna lang tersembunyi kepada alam makna png
nyata, supala manusia mengambil pelajaran dari perumpam,um-perumpamaan
tersebut.

Wa ma4salu kalimAin l:lubiiasafin ka syajarutin khabii+satinij firtsisat
min fauqil ar4hi maa lahaa min qaraar : Perumpamnan "lalimnh
klwbitsah' adalah sernisal pohon yang buruk yang dicabut alunrya dnri
tanah; tidak dopat berdiri tegak.

Perumpamaan 'lalimah lhabitsah" pitu kalimat kufur atau kalimat syirik
dan png menlamainla. Kalimat itu ibarat sebatang pohon png buruk yang tidak
berakar kuat dan akar serabutnp harya timbul di atas permukaan bumi yang

mudah tercabut dan kini pun telah tercabut dari tanah, sehingga tidak mampu
berdiri tegak lagi.

Demikianlah keadaan kebatalan dan kesyirikan, tidak mempunlai akar png
kuat, bahkan pohon itu akan hilang lenlap, sedangkan buahnp pahit tidak disukai
orang.

Perumpamaan orang-orang yang berjiwa (berkepribadian) tinggi dan
mempuryai iman lang dalam adalah mereka mempunyai lwlimat thnyyibahyang
senantiasa berbuah dan dapat diambil manfratnp oleh manusia. Mereka dapat
diserupakan dengan pohon kurma png berakar kuat, sedangkan dahannp tinggi
dan berbuah terus-menerus.

Adapun orang-orang png mengikuti hawa nafsu dan berjiwa lematr adalah
orang-orang )ang mempurrTai kalimah mabitsalt )ang sama dengan buah handalah

)ang sangat pahit rasarya.

Yu-tsabbitullaahul la4ziinn aamanuu bil qaulits tsaabitifil hayaatid dun-
yaa wa fil aa-l&imti : Allah mmetaplan mereluyng telah beriman dmgan
lwlimat thayyibah di dnlnm hidup dunia dnn hidup alhimt.

Allah menetapkan semua orang )ang telah beriman dengan kalimat thayyibah
yang telah diterangkan sifttnp selama mereka hidup dalam dunia dan di dalam
kubur dan di dalam rruuqif-nuuqifhari kiamat. Dengan kalimat thayyibahiwlah
orang-orang png telah beriman menolak segala macam fitnah )ang mengganggu
keagamaannp. Lihatlah kepada Bilal dan Suhaib dan sahabat-sahabat Nabi png
lain, bagaimana jiwa mereka sangat teguh oleh kalimat twibah. Mereka tidak
gentar menghadapi segala jenis bencana.

Pribadi dan jiwanp dikukuhkan dengan kalimat thayyibah. Pikirannp tidak
akan kacau, ketika ditaqa tentang akidahnp sewaktu berada di dalam kubur dan
tidak akan panik menghadapi huru-hara hari kiamat.
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Diriua5atkan dari Abu Qafadah al-Anshari, Abu Hurairah, dan Asma'binti
Abi Bakar, kata mereka:

'Apabila seorang Mukmin meninggal, maka didudukkanlah dia di dalam
kuburnla, lalu ditarya: 'Siapa Ttrhanrhu?" Dia menjawab: 'Allah. " Ditarya lagi:
'Srapa Nabimu?" Dia menjawab: 'Muhammad ibn Abdillah." Beberapa kali
pertanlaan seperti itu diaj'rkan kepadarya. IGmudian dibukalah suatu pintu ke
neraka, dandikatakan kepadarya: 'Lihatlah tempatmu di dalam neraka, sekirarya
engkau meryaleweng dari jalan kebenaran." IGmudian dibuka pula suatu pintu
surga dan dikatakan kepadan5a: 'Lihatlah tempatmu di dalam surga karena engkau
telah berpegang teguh kepada kebenaran."

Apabila seoftrng kafir mati, didudukkan pula dia di dalam kuburrya, lalu
ditarya: 'Srapa Tbhanmu, siapa Nabimu?" Dia menjawab: "Aku tidak tahu."
Aku mendengar jauaban itu, maka aku pun berkata: 'Malaikat bertanp kepadarya:
'Kalau demikian engkau tiada mengetahui." I(emudian dibukalah baginp pintu
ke surga dan dikatakan: 'Lihatlah tempatmu di dalam surga sekiranla engkau
tetap berpegang kepada kebenaran." Lihatlah kepada tempatmu di dalam neraka
karena engkau telah meryeleryeng dari kebenaran."

Itulah makna Allah meneguhkan hati semua mukmin dengan kalimat
thnyyifuh sewatf,u masih hidup dunia ataupun dalam hidup akhirat.

Diriwqatkan oleh Ibn Abi Slaibah dari al-Bara' ibn Azib, katanp: "Yang

dikehendaki dengan'memberi keteguhan dalam hidup dunia' adalah apabila daang
dua malaikat kepada sesoorang di dalam kubur dan berkata malaikat itu kepadarya:
'Srapa Ttrhanmu?", orang itu dapat menjauab: 'Ttrhanku ialah Allah." Apabila
kedua malaikat itu berarya 'Apa agamamu?", orang itu dapat menjavab 'Islam. "
Apabila diarya 'Srapa Nabimu?" orang itu dapat menjawab 'Muhammad saw."

Diriwalatkan oletr Abu Dawud dari Utsman ibn Afhn, katanp:

'Afulah Rosttlallalr, arybila telalt selesai mcnguburlun seseomng yang meninggal,
beliau berfrri di atos hthuty, seruya berdoa: 'Mohon ampunlah untuk sandamnut
fun kolnn pula unahEa kaigulnn hati larena dia selurang ini sedang di-
tatya."

Makapng dimaksud dengan'hidup dunia" adalah masa kita hidup di dalam
dunia dan png dimaksud dengan 'akhirat" adalah hari kiamat dan hari kia
diajukan untuk dihisab.

Wa yu4hilhtlloaltwlt zlualimiirw : Allah menyesatlan segala omng yang
zalim.

Allah meryesatkan semua orang kafiq tidak memberirya petunjuk kebenaran,
karena onmg{rang kafir condong mengikuti hawa nafsu dan Allah memalingkan
mereka dari kebenaran.
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Menurut pendapat Ibn Abbas, makna'dan Allah menyesatkan semua orang

16ng zalim" adalah 'Allah tidak memberi mereka kepada petunjuk png diperlukan

untuk menjamb pertanyaan malaikat Munkar dan malaikat Nakir di dalam kubur. "
Tiap ditanpkan kepada mereka, maka mereka tetap berdiam diri."

Wa y af alullaaltu mtn yryan-u : Alhh itu berbrut apa yng Dia l@hmdaki.

Di tangan Allahlah urusan memberi petunjuk kepada manusia dan

menyesatkan manusia. Sebab, dalam kekuasaan-Nplah segala jenis urusan dan

Dialah png Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuanl.

KESIMPULAN

Di dalam ayat-ayat itu Allah mengump:rmakan golongan mukmin dengan

golongan kafir agar perumpamaan itu memberi pengaruh png besar kepada jiwa

manusia.

591

(28)Apakah kamu tidak melihat kepada

mereka yang menukar nihat Allah
dengan kufur dan menempatkan kaum
mereka dalam tempat kebinasaan
(neraka)?

(29)Yaitu jahanam. Mereka menderita
panasnla api dan inrlah seburuk-buruk
tempat berdiam.

(30) Mereka menjadikan beberapa sekutu
bagi Allah untuk menyesatkan
manusia dari jatan-Np. Katakanlah:
'Bersenang-senanglah kamu untuk
sementara waktu, maka sesungguhqa
tempat kembalimu ialah neraka."

(31 ) Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku
yang telah beriman: 'Dirikanlah
sembahyang dan nafkahkan sebagian

dari apa png telah Allah rezekikan
kepada kamu, baik secara rahasia
maupun secara nyata, sebelum datang
hari png besar (kiamat) yang tidak
ada lagi jual beli dan tidak ada lagi
persahabacan. "

d\iltGyoVrI;;-'"%
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TAFSIR.

A lam tam ilal h4ziirw baddaluu ni'matallaahi kufmn : Apalah lwmu
tidak melilnt kqada merela yang menukar nilotut Allah dmgan htfur?

Apakah kamu tidak merasa heran melihat kaum png mengingf,ari nikmat.
Mensyukuri nikmat adalah wajib. Tetapi mereka mengganti syukur dengan

keingkaran. Penduduk Mekkah berdiam di dalam al-Haram dengan cukup aman.

I(epadarya didatangkan bermacam-macam buah-buahan dan mereka dijadikan
oleh Allatr sebagai penjaga al-Haram, bahkan mereka dimuliakan dengan diutusnp
Muhammad menjadi rasul. ftfapi mereka tidak mensyukuri nikmat Allah, sehrngga

dikenai azab kemarau panjang selama tujuh tatrun terus-menerus. Selain itu,
pemimpin-pemimpin mereka ditavan dalam perang Badar.

Wa alulluu qaumahum daoul bawatr : Dan menempatkan laum merela
dalam tempat lcebirusaan (nemfo) ?

Mereka menempatkan orang )ang mengikutirya dalam tempat kebinasaan,
pkni neraka jahanam.

lahannaama yash-lawulna wa bi'sal qaruar : Ynitu jahoun. Merela
menderin pailo"Wa qi dan itulah seburuk-buruk tempat berdiatn.

Tbmpat kebinasaan png dimaksudkan itu ialah jahanam. Di dalamrya mereka
merasakan panasnla api dan berbagai macam aab. Neraka adalah seburuk-buruk
tempat tinggal.

Wa ja'aluu lillaahi andrudan : Merekn mmjadilun bebetrya sefutu bagi
Allah.

Apakah kamu merasa heran melihat kaum png menjadikan beberapa sekutu

@erhala dan patung-patung) bagi Allah. Mercka mempersekuurkan berhala-berhala
itu dengan Allatr di dalam mereka beribadat. Padahal, mereka mengetatrui batrwa
Allah tidak bersekutu dalam menjadikan mereka dan dalam memberikan rezeki
kepada mereka.

Liyu4hilluu 'an sabiilihii : Untukmenyesatlan manusia dari jalan-I,Iya.

Mereka berbuat demikian untuk meryrcsatkan kaum-kaum mereka dari jalan
Allah (agama Islam). Oleh karena demikian perilaku mereka, maka Allah pun
menyuruh Muhammad mengancam mereka dengan firman-Np:

@l UmaAa' un : Kotalantlah : * 
Be n awng-s enang tah lanru untuk s qnentam

waldu.'
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Fa furu ruqhifuahon ibn nur : 'Maka sawryguhttw tqpd ksrtfulina
iabh rurukn."

Sesudah Allah menyunrh Nabi mengancam orang{rang kafir karena mereka

benenang-senang di ftmia, Allah pun meryuruh Nabi-Np supEa menyuruh
para Mukmin bermujahadah deqgan jiua dan harta, pinr menegakkan ibadat-

ibadat badaniydh dan ugasa8ras sosial.

8d f ihtdi@ bazfuw aanoruat luqiimush shalmtu wa ywtfrqwr mim
nu ruza@um : Kdakonloh kqfu hamfu-hanfu-Kn yang teW
berbnou 'Dirikstblt sanfuhyang don ndkat*an sebagiut dai qa yang

telah Allolt ruckikot kqafu kmrnt.'

IGtakanlah, hai Muhamnad, kepada hamba-hamba-Ku png telah beriman

kepada Allah dan Rasut-Np: 'Dirikanlah sembahp4g dengan cara )ang s€mpurna.

Sebab, sembahpng merupakan tiang agama dan menghalangi manusia dari
kekejian dan kemunkaran. Tirnaikanlah sedekah, baik sedekah muflak maupun

sedcfah yaryrruqawd png mele4gkapi rkat png wajib."

Simv wa'aloaniyotan : kik seaam rahosia natqut seaam nvla.

Belanjakan sebagian dari harta Sang dircEkikan oleh Allah kepadamu secara

rahasia kalau kamu tidak menjadi ikutan orang unnrk memelihara diri dari rip.
Tetapi jika kamu seorang png diteladani oleh umum dan dapat memelihara diri
dari rip dan sum'ah, maka berilah sedekahmu soc:ua terang-terangan (terbuka).

Mengenai sedekah wajib, hendaklah kamu memberikann5a seqra temng{erangan.

Ilfin qabli q ya'tiya ywnn ba fui'tm fiihi wa lat kltilool : 'Sebehtm

Mang lwri ywtg besar (kiom) yang tidak ada lagi jrul beli dan rtdak ada
bgipenahafut.q
Iaksanakanlah perintah Allah datr Rasul-Np, se,belum hari kiamat datang,

pinr hari f,ang tidak berguna lagi tebusan dan tidak berguna lagi persahabatan.

Tldak @at lap seseorang teman setia memberi slafiat kepada temannla atau

melepaskan dari siksanp.

KESIMPULAN

Dalam rya-ryacini Allah menjelaskan perhaan 1ang mengakibmkan balasan

pag buruk bagi orangorang tafir, yainr menukar nikmat Allah deagan kufur
dan menjadikan sekuur-seluar bagi Allah. Sesudah menyuruh orangorang kafir
bersenang-senang dengan kelezatan dunia untuk sementara waktu, Allah

r Bmdi4hm derEpr S-2: etsBaqqah, 231.
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memerintahkan para mukmin berjihad menentang ham nafiu dan memberikan

hartaqa di jalan Atlah.

Menunrt riua5at Ibn Abbas, kafir-kafir png dimafsudkan oleh aFt ini adalah

para kafir Mekkatr. Ali mengatakan bahwa para kffr png menukar nitmtr dengn
kufur di sini adalah Quraisy Banu Umaiyyah dan QUraisy Banul Mughirah.

592

(32) Allahlah ,ang telah menjadilan langit
dan bumi serta telah menurunkan
hujan dari awan. Maka Allah mcng-
hidupkandengan hujan itu umbuh-
tumbuhan png menghasilkan buah
untuk me4iadi rezeki bagimu. Dia
juga telah menundukten perahu
untukmu srpaya perahu-perahu itu
berlayar di samudera dengan kehen-
dak-Nya dan iradat-Nya, dan Dia
menundukken untuk kamu sungai-
sungai.

(33) Dia menundukkan untukmu mataheri
dan bulan pag terus-menerus berodar
dan Dia memudahkan untuk kamu
malam 6xa siang.

(34)Dia memberikan kcpadamu tcntang
segala apa png kamu mohonlan. Jika
kamu menghitung nikmat Allah,
pastilah tamu tidak mampu meng-
hinrngrya; sesungguhnya manusia itu
sangat menganiaya lagi sangat meng-
ingkari nikmat.
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TAFSIR,

Allaahul la4zii kfulaqas saruavadi val ar4lu : Allahlah yung telalt
ne4iadikmt langit dan bumi.

Allah r&ng Maha Inggi png meliputi segala sesrurtu adalah Tbhan png
telah menjadikan langit dan bumi, lang keduarya lebih besar kejadianrya daripada
kamu dan mengandung berbagai macam manfret foxgfuas, baik yang kamu ketahui
maupun png tidak kamu ketahui. Semuaqa inr menunjuk kepada keharan
kodrat-Np dan kesempurnaan nikmat-Np aras wujud ini.
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Wa arwla nitus samoa'i ma44n fa akhtaia bihii mfuws tsamaruati
riz4al lahm : Serta telah menurunlan huian dari awan. Mala Allah
menghidrykm dmgan huj an iru rumbuh-rumbultut yang mmghasillan buah

untuk meni adi rezeki bagima.n

Dialatr, Allatr png telatr menurunkan hujan dari awan untuk menghidupkan
pohon-pohon dan tanaman-tanaman png menghasilkan buah-buahan dan sayuran

untuk menjadi rezeki png kamu makan dan kamu pakai.

Wa sakh*ham lahrmul fulka li tqiriya fil bahri bi amrihii : Dia iuga
telah mmundttrkan pemhu untubttu srryaya pemhu-pemhu iru berlayar di
satnudem dengan kehendak-Nya dan imdat-Ilya.

Dia menunjukkan perahu-perahu untukmu dengan jalan memberikan
kemampuan kepadamu untuk bisa membuatnla dan menjadikan perahu-perahu

itu terapung di permukaan air, sehingga perahu-peratru itu berlapr di atas air
dengan kehendak dan iradat-Np. Selain itu, Allatr juga menundukkan laut untuk
bisa dilalari peratru-perahu itu, sehingga memudahkan para musafir menjelajahi
jarak-jarak yang jauh dari pulau ke pulau unnrk membuahkan berbagai manfaat

yang mereka perlukan.

Wa sakh-klum lakumul anlutr : Dan Dia menundtktan untuk l(amu

sungai-sungai.

Dia menundukkan untukmu sungai-sungai )ang membelatr bumi dari suatu

daerah ke daeratr lain agar kamu dapat mengambil manfrat dari padaqa. Misalrya,
kamu mempergunakan airnp untuk air minum atau keperluan hidup sehari-hari,
menyirami (mengairi) tanaman dan kebun.

Wa sakh-khara lakumus! syamsa wal qamora daa'ibaini : Dia
menundtkkan wtumu matahari dan bulnnyang terus-menerus berednr.

Dia menundukkan untukmu matahari dan bulan )ang terus-menerus bergerak

di dalam fulaknya, tidak pernah dari dari fungsirya menerangi dunia dan

memberikan dala hidup kepada binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. le

Wa sakh-klwm lakumul laila wan rwhaaru : Dan Diametundtklant untuk
lamu malam dan siang.

Dialatr )ang menundukkan untukmu malam dan siang. Waktu siang hari
untuk bekerja mencari penghidupan, sedangkan malam hari untuk beristirahat.2o

" A,rat ini semrlcna derUan S.2: al-Baqarah" 22.
P Baca 5.36: Yaasiin" 4Q S.7: al-A:raaf, 53.
20 Baca S.28: al-Q"ehr$, 73.
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Matatrari dan bulan terus-menerus beriringan, demikian pula malam dan

siang. IQdang-kadang malam lebih panjang daripada siang, atau sebaliknla,

kadangkala siang lebih panjang daripada malam.2l

Wa aa+aakwn min kulli mat saaltumuuLu : Dia memberil@n kqadamu
tentang seSala apayang komu mohonlan.

Allah menyediakan untukmu segala apa )ang kamu perlukan menurut

kemampuanmu, baik dengan memohonnla atau tidak memohonnla. Sebab,

Allahlatl png telatr menjadikan untukmu semua apa )ang ada di bumi ini. Dia

menundukkan untukmu segala tenaga sehingga kamu dapat mempergunakan

menurut keinginanmu.

Wa in ta,udduu ni'matallaahi loa ruh-shuuhna : Jikn lannu menghitung

nilotwt Altah, pastilah lamu tidnk mampu menghitungrya.

Wahai anak Adam, kamu nanti tidak sanggup menghitung satu-persatu nikmat

Allatr >ang telatr dicurahkan kepadamu.

Inrul insaaru la zJuluumun ktffoor : Sesungguhnya rumusia itu sangat

menganiaya tngi sangat mmginglai nitonat.

Sesungguhrya mmusialang menutar nikmat Allatr dengan kufur dan menukar

syukur dengan ingkar adalah orang )ang mensyukuri selain Sang Fencipta (Kttalik)

dan orang png mengabdikan diri kepada 16ng bukan ma'bud (png seharusnla

diibadati). Karenanya, menjadilah dia seorang yang sangat zalim yarrg

menempatkan sesuatu bukan pada tempatrya dan seorang )ang sangat ingkar

terhadap nikmat Allah png telatr dicurahkan kepadanla.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allatr menerangkan dalil-dalil )ang terdapat dalam jagad

rqa )ang menunjuk kepada keuajiban kita mensyukuri Allatr dan tetap menaati-

Np.

593

(35)Ketika lbrahim berkata:'Wahai
T\rhanlu, jadikanlah negeri ini negeri

)ang aman dan jauhkanlah aku dan

r Baca S.39: az-Zmar, 5.

$|:ifrii,rj$1.1[63b
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anak-anakku dari menyembah ber-
hala."n

(36)'Wahai Tbhanku, sesungguhnla ber-
hala-berhala itu telah menyesatkan
baryak orang. Barangsiapa mengikuti
aku, maka dia adalah dari padaku dan

barangsiapa durhaka terhadaPku,
maka sesungguhnya Engkau adalah
Tbhan Yang Maha Peng-ampun lagi
Maha Kekal rahmat-N1a. "

(37)'Wahai T\rhan kami, sesungguhnya

aku menempatkan sebagian keturun-
anku di suatu alur (lembah) yang tidak
mempun5ai tanaman di sisi rumah-Mu
(Baitullah) yang dihormati. Wahai
TUhanku, supa),ia mereka mendirikan
sembahyang, maka jadikanlah hati
manusia cenderung kepada keturunan-
kenrrunanku itu. Berilah mereka rczp'
ki dengan sebagian dari buah-buahan;
mudah-mudahan mereka bersyukur. "

(38)'\Vahai Tirhan kami, sesungguhnya
Engkau mengetahui apa lang kami
sembunyikan dan apa yang kami
perlihatkan. Trdak ada sesrntu pun,

baik di bumi maupun di langit, png
tersembunyi bagi Allah. "

(39) *Semua puji bagi Allah, Tbhan png
telah memberikan Ismail dan Ishak
kepadaku, ketika aku telah sangat tua;

sesungguhnp Tbhanku adalah T[han
Yang Maha Mendengar sgala doa."

(40)'Wahai Thhanku, jadikanlah aku
onmg )ang mendirikan sembahPng
dan demikian pula dari keturunanku.
Wahai Tirhan kami, terimalah doaku."

(41) *\Mahai Tirhan kami, ampunilah aku
dan ibu bapakku, serta orang-orang

@W6,ti({ige

@(;,3;dLfrg4tft:#W

Woi*;b,*i'b{K{;19;
ijT"tt$tiri:Ati$i"+
flrt#*f:n'6i;t6'6
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2r Kaitkan dengan S.22: al-Hajj; S.37: ash-Shaaffaa! S.19: Mryam; S.42: asy-Syura;
S.9: at-Thubah, 13-14; S.21: al-Anbiyaa'; S.29: al-'Ankabmt; 5.6: al-An'arm; 5.60: al-

Mumtahanah S.1l: Hrurl; S.15: al-Hilr; S.5f : adz-Dzaariyaa! S.43: az-hlfuurf; a*'al S.3: ali
lmran; alfrir 5.16: arNahl; S.57: al-Hadiit; S.53: an-Najm; S.87: af'A'la+ S.4: an-Nisaa',

126, 163,166; S.38: Shaad, 45-50.
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mukmin pada hari manusia bediri
untuk dihisab."

6+t111

TAFSIR

Wa idz qaala ibruahiimu mbbii'al haa4ztl fuloda atmirwn : Ketika
Ibmhim berlan: *Walwi Tfuhnth4 iadil(anlolt negei ini negeri yng afiian. "

Terangkanlah, hai Muhammad, kepada kaummu waktu Ibrahim memohon
kepada Allatr: "Wahai T[hanku )ang senantiiula berbuat ihsan kepadaku dengan

memperkenankan doaku, jadikanlah Mekkah sebagai negeri )ang aman, tidak
ada pernrmpahan daratr, tidak ada seseorang dizalimi, binatang buruannp tidak
diganggu dan pohon-pohonrya tidak dipotong." Allah telah memperkenankan

doa Ibrahim ini.

Waj nubnii wa baniyya an tu'budal ashn<am : oDan 
iauhkanlah aht

dan aruk-arnkfu dai menyembah berhnln.'

Allatr telatr memperkenankan doa Ibrahim untuk sebagian anaknla, ruImun

tidak seluruhnp. Di antara doa Ibrahim png diperkenankan adalah makin
meningkatnla junaatr haji sehingga memberikan retrki bagi pendudukrya dan
penemuan tambang minyak )ang sangat besar produksirya, sehingga membuat
negeri Arab Saudi, tempat berdirinp Baitullah, sebagai negeri yang makmur.

Rabbi intwhunna adh-lalru kn+siirum mitwn ,to{ttti : Walai Tfuhantht,

sesungguhnya berlmla-berlwla itu telah menyesatkn t fuitpk onmg.

Wattai Ttrhanku, berhala-berhala inr Elatr meryresatkan baryak manusia dan

telah menyesatkan mereka dari jalan )ang hak kepada jalan png batal. Manusia
menyembatr berhala-berhala dan mengingkari Engkau.

Fa man tabi'anii fa iwwhau mirmii wa man 'a+luanii fr it ruka glwfirurur
intm = 'Bamngsiapa mmgihrti ahr, maka dia adalott dari padafu dan
bamngsiqa Afihaka tefiwdryh4 makn sewnggulntya hgkan adalah fultott
Yang Maha Pengwnpun lagi Mahn Kekal rulurat-W."

Barangsiapa di antara manusia )ang mengikuti aku dan membenarkan
seruanku serta menuruti sunnahku dan berjalan atas jalanku, kata Ibrahim
selaqiutnla, maka dia termasuk golonganku. Sebalikrya, barangsiapa berlaku
durhaka terhadap diriku dan tidak menerima seruanku, maka Engkau (Allah)
adalatr Maha Pengampun lagi Maha IGkal rahmat-Np dan Engkau berkuasa
memberi ampun kepadanla dan merahmatinp dengan menerima tobatrya dan

menunjukirya kepada jalan png lurus.

Rabbanaa innii asknntumin dauriyyaii bi waodin ghoiri dzii ztr'in tnda
baitikal muhanami : *Walwi Tfulan lanni, sesunggttlutya aht mena npatlan
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sebagian kerurunanht di suAu alar (lottfuh) yung tidak nwrpunyai Utilatrun

di ski rumah-Mu (Baitullnh) yang dihontuti.'

wbtrai Ttrhanku, tunlr Ibratlim, ahr telah menempatkan sebagian keturunanku,

)aitu putera-putera Ismail di suatu lembatr )ang tandus, Mek{1!r, }ang terletak di

iisi rumatr-Mu (Baitutlah) png dihormati, png Engkau tidak membolehkan

orang mencemarkan kehormatannla dan Engkau menjadikan daeratr sekitarrya

sebagai daeratl png Haram. \ftitu daerah )ang orang tidak dibolehkan mengerjakan

apa )ang dibolehkan. di daeratr lain, seperti berburu dan memotong pohon-

pohonrya. Selain itu, di daerah Haram juga diharamkan melakukan peperangan

dan persengketaan.

Rabbanaa li yuqiimwh shabtta : walui Tfuhanhr, supaw merekn

mendirikon s embahYang.'

Kata Ibrahim lagi, utahai Ttrhanku, Engkau telah menjadikan daerah ini
(tanah Haram) sebagai daeratr png dihormati. Aku menempatkan sebagian

keturunanku di lembatr itu supala mereka menegakkan slariat-Mu di sisi rumah-

Mu png dihormati dan mereka memakmurkanrya dengan zikir dan ibadat.

Ibadat sembatrpng disebut secara khusus di sini, tidak ibadat-ibadat png
lain, karena keutamaanrya.

Faj' ol afiflalaa mfiwn noasi toltwii ildhin : Maka i adikonlah lWi marus ia

cenderung kqada ketururun-ketururunht.

Jadikanlatr hati manusia benar-benar cenderung kepada keturunanku.

War nrqhum mhuts *amaruati : Beihh mercka rueki dengan sebagian

dari bruh-buolart

Berilatr re.zrkikepada kenrunanku png aku tinggalkan di lembah Mekkatt

dengan berb4gai macam buatr-buatran png didatangkan dari daerah-daerah jauh.
permohonan Ibratrim ini telah diperkenankan oleh Allatr. Sejak dari dattulu hingga

sekarang, manusiaterus-menerus mengunjungi Baitullatl dan menziarahi tempat-

tempat suci dengan mengeluarkan jumtah hara >ang besar.

La'allahum ymy-kurzzun : Mudabmudolan mcrcka benyuhrr.

Berilatr png demikian itu kepada mereka" semoga mereka mensyukuri nikmat-

nikmat-Mu dengan mendirikan sembalrlang dan menunaikan ibadat-ibadat )ang
lain. Hal ini memberi pengertian bahwa berusaha untuk memperoleh hara meru-

pakan sesuafir )ang bisa menolong seseomng unnrk menunaikan Uryas-tugas agama.

Rabbanru inruka ta'lamu maa nuklt'fii wa mag nu'linu : Wahai Tuhan

lumi, sesunggutmya hglau mmgaahti opa yanS karni sembwilwt dan

apa yang lanni lnhirlant.
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Wahai Ttrhan kami, Engkau mengetahui apa )ang disembunyikan oleh hati
kami di waktu kami memohon kepada-Mu tentang sesuatu permohonan dan
mengetahui apa )ang kami lahirkan dari doa-doa itu.

Wa maa yakh-fao 'alallaahi min syai-in fil ar4hi wa loa fu samaa'i :
ndak ada sesuatu pun, baik di butni moupun di langit, yang tenembunyi
bagi Allah.

Tidak ada sesuatu pun, baik di bumi ataupun di langit, png tersembunyi
bagi Altah. Sebab, Allah itu mengetahui alam yang gaib dan alam yang nlata,
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Allwmdu lilloahil lt4zii walwba lii 'alal kibai ismoa'iib wo is-luaqa :
Semua puji fugi Allah, TUlnn yang telnh membeilan Ismail dan Ishnk
kqadaht, l@til@ aht telah sangat tw.
Segala puji bagi Allah png telatr mengabulkan doaku dan png telah memberi

dua putera kepadaku, ketika aku telah lanjut usia, saat aku tidak mengharap anak
lagi. IGdua puteranla itu adalatr Ismail dan Ishak.

Inru rubbii b samii'nd du'at' : Sesungguhnya Thhanfu adalah Tfulwn
Yang Mala Mendengar segala dm.

Sesungguhrya T[hanku, Ttrhan Yang Maha Mendengar terhadap doaku png
aku mohonkan dan Maha Memperkenankannya. Tirhanku senantiasa
memperkenankan doaku.

Rabbij'alnii muqiilrush slulaati : Wtilni Ilthonht, jadilanlah aht omng
lang mendirikan s anbalryang

Wa min dzurriyyaii : Demikianpula dai keturwwtht.

Jadikan keturunanku sebagai orang-ofimg )ang rajin mendirikan sembahpng.
Penyebutan kata sembahpng di antara keuajiban (fardhu) png lain karena
sembahpng merupakan suatu simbol yang membedakan orang mukmin dengan
png selainnla dan sembatrpng itu mempunyai keistimeuaan png besar dalam
menyucikan jiwa manusia.

Rabbarua wa taqabbal du'oa' : Walwi fulwtt lanni, teimalah doa leni,

,_Wahai Tlrhan kami, terimalah doaku dan ibadatku.z

a Baca S.19: Maryram, 48.
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Rabbarugh fir lii wa li woalidoyya wa lil ma'minifuu yawru yoqwrnd
hisaab : Wahni Tfulwn kami, anpunilah afu dott ibu @afui, serta orang
mulonin pada hnri mnnusia berdiri untuk dihisab.

\Vatrai TUhan kami, doa Ibrahim selanjutrya, ampunilah segala kesalahanku

dan ampunilatr ibu bapakku serta semua mukmin pada hari Kamu menghisab

semua hamba-Mu untuk memberi pembalasan kepada mereka terhadap amalan-

amalannla.

Diriwalatkan dari al-Hasan bahwa ibu Ibrahim adalah seorang Sang beriman.
Mengenai permohonan ampun untuk a1ahn1a, karena beliau telah berjanji akan
memohon ampun untuknla. Tetapi sesudah ryata ayahnla itu seteru Allatr, maka

dia pun tidak lagi memohonkan ampun untuk alahnp itu.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa seluruh nabi menggerakkan

umatnla untuk meninggalkan peqrembahan berhala. Ibrattim memohon kepada

Allah agar dia dan anak-anak keturunanrya dijauhkan dari perilalu merycmbatt
berhala dan mensyukuri Allah atas kemurahan-Np dengan memberi duaputera,
pitu Ismail dan Ishak.

594

(42)Dan janganlah kamu menyangka
bahwa Allah lalai terhadap segala apa
yang dikerjakan oleh orang-orang
zalim. Sesungguhnya Allah meng-
akhirkan mereka (memberi waktu
kepada mereka) sampai kepada hari
semrn mata melotot.

(43) Mereka datang dengan terburu-buru
dan mengangkat kepala dengan mema-

tap ke muka dan mata tidak berkedip,
sedangkan hati mereka dalam keadaan
hampa.

(44) Berilahrasa takut (peringatan) kepada
manusia terhadap hari ketika mercka
ditimpa azab ; maka berkatalah semua
orang yang zalim: 'Wahai Thhan,
berilah waktu kepada kami, walau
waktu yang dekat ini (sedikit waknr),
supala kami dapatmemenuhi senum-

rS:lruEt(Fgs9oItir65!;
oi3tdit#J5;l:,K;i

4-rc;lb;Aqlr;g;
,irEXa'tiri";'iir(

'J;i,'!rtr&i;J6byr;
#i{fifiErfivJLj$l
Wl;flz1*1uG;4
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Mu dan memgikuti rasul-rasul-Mu."
(Javab Allah) 'Bukankah kamu telah
bersumpan sebelum ini, bahwa kamu
gi{3f etan len5ap?"

(45) "Kamu berdiam di tempat-tempat
orang yang telah menzalimi dirinya.
Tblah ryata kepadamu, bagaimana
I(ami (Allah) rclah berbuat kepada

mereka dan I9mi telah membuat
rmtukmu beberapa perumpamaan. "

(46) $mgguh mereka telah berbuat makar

dengan segala kesungguhannya.
hdahal makar mereka torcatat di sisi
Allah da+ sesungguhnya perbuatan
makar mereka dapat menghancur-
leburlan gunung.

(aD lvlaka janganlah kamu mengira bahwa

Allah menyalahi janji-Nya atas rasul-
rasul-Np; sesmggutnf Allah Maha
Keras tuntutan-Nya lagi Maha
Mengambil pembalasan.

@'Jrib'ff v":5'rrl,::i{,

,#1W3${Wa,t*;
(r{};;s,gx6:Ati;

oJGilt|LJ

'#*+t'*r5frgfi:i;
"36J'^iJ;fl:irfrrtLrb

EIfrtygtiijtiS

a\6Jiriy@hri:dvj;

oLtjft

!'ti,frur,$5&:i,r6gEc
su,6illi'.,.i,// / J J_J/

nt 
|ffi' HJ11J,1u|#fi1,0ffi L636 i;l r;"c t7 t313' ;i
langrt, dan mereka semu:l berkumpul
untuk berdiri di hadapan Allah Yang

Maha Esa lagi Maha krkasa.
(49)Ikmu lihat semua orang png berdosa

pada hari itu terikat di dalam
belenggu-belenggu.

neraka.r

(51) Agar Allah memberi pembalasan
kepada tiap orang atas apa yang

diusahakanqa; sesungguhrya Allah
inr Maha Segera hisab-Np.

(52) AfQur'an ini cuhry menjadi pelajaran

dan peringatan bagi manusia dan
untuk menakuti mereka dan supap
mereka mengetahui sesungguhnp
Allah itu TUhan Yng Maha Esa dan

,", ilfi-ffiHH"fJtmm &g $i1;, i-], E06 ufu7

A;'i)1il:iSc;xY'lltGd.
or.,t-.il,-

gfilryp,V:.tfli'rgfdq

2' Klilbn derEre S.22: al-Haji.
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supaya mengambil Pelajaran bagi
semua orang )ang berakal tuat.

TAFSIR

wa laa taluafuwwttlgatu ghoafun '4m mag ya'maludt zJtoalimuun :
Dan jangantah kuilut milyangka fultwa Allah l4l4i terhadq segalo qa
yang dikeria.l'an oleh orung-otwry zalim.

Janganlah kamu menyangka, watrai Muhammad, bahwa Allah itu lengatt

terhadap apa )ang dikerjakan oleh orang-orang zalim. Allah mencatat semua

perbuatan metlta Oan akan memberi pembalasanrya. Janganlatr kamu menlangka
-Urt 

*, eU*t akan membiarkan mereka. Allah sama sekali tidak akan membiarkan

mereka.

Perkataan ini dan yang sejenis, pada lahiriahnla ditujukan kepada Nabi.

Tetapi png dimaksudkan adalah kita semua, umatnya. Maka jangantah kita

men;angkabatrwa Allatr membiarkan semua perbuatan orang zalim.

Inrwmat yu4kh+hirattun li yamin tasy-klu-shu fiihil ab'shmr :
Sesunggufurya Altah mengaWtirlan mereka (nqberi walctu kqada mercka)

sampai kqada lwri semuamata melotot.

Sesungguhqa Allah memberi waktu kepada mereka, tidak mempercepat

penyiksaan iampai pada hari ketika semua mata melotot dengan menengadah ke

langit karena sangat kecutnla (sangat menyesal).

Mutt-thi'iitu : Merela datang dengan terburu-buru-

Mereka datang dengan terburu-buru kepada orang-orang )ang men),erunla

dengan rasa hina dan tunduk sama dengan sikap dan keadaan orang{rang tawanan

dan orang-orang )ang dalam ketakutan.

Muqni,ii ru-uusihim : Danmengangkat lrqala dcngan metutap lre mula.

Mereka mengangkat kepala dan menatap terus ke muka dengan tidak berpaling

ke kanan atau ke kiri. Demikianlah keadaan orang-orang png berkumpul di

nuuqif. Berbeda dengan keadaan orang )ang dalam ketakutan di dunia, pitu
menundukkan kepalanla ke tanah.

Laa yafiaddu ilaihim tlwrfithum : Dan mnta tidnk berkcdip.

pada masa inr pelupuk mata mereka tidak bergerak-gerak arau tidak berkedip.

Jadi tidak seperti saat berada di dunia. Mata mereka terus melotot karena sangat

ketakutan.

Wa af idatultwn luwaa-un : Sedanglant lruti merula dalffii l<eadaan lnmpa.
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Hati mereka ketika dalam keadaan hampa, tidak memikirkan sesuatu akibat

tekanan )ang dahslat. Atau hati mereka pada hari itu benar-benar panik dan

kacau, bergerak-gerak seperti udara png berpindah-pindah.

Wa an4zirin ntasa yawr,a ya'tiihimul 'a4zoabu fa yaqwful la4ziirw
zlulamuu rublnnaa akh*lirnoa ilaa aialin qariibin nuiib da'watalu wa

natubi'ir nxub : krilah rusa taht @ erinsalan) kqafu murusia terlwdap

tnri lcetilu mereka ditimpa azab; maka berlatalah semtut ofimg yang zalim:
*Walni TUlnn, berilah walou kqada lami, walau walau yang delat ini

$edikit walou), supaya kani dopat memenuhi seruan-Mu dan mmgilatti
msul-msul-Mu."

Berilah peringatan semrn orang zalim, wahai Rasul, dengan huru-hara kiamat,

pitu hari penjatuhan azab mereka. Karena sangat besar huru-haranla dan sangat

keras azabrya, maka berkatalatr orang-orang kafir prry telatl menzalimi dirinp.
"Wahai Ttrhan kami, berilah kami waktu, walaupun sekejap, agar kami dapat

melaksanakan seruan-Mu dan kami mengikuti Rasul-Mu."

Permintaan mereka dijavab oleh Allah dengan firman-Np:

A wa lam takuunuu aqsanturn min qablu maa bkum min znwaal :
"Bulanlah lannu telah benumpah sebelwn ini, baltwa lannu tidak alan

' lenyap?'

Apakatr kamu tidak bersumpah dahulu di dunia batrwa apabila kamu mati,

kamu tidak dibangkitkan lagi dan tidak dihisab? Maka, sekarang rasakan akibat
perbuatanmu itu. Berkata Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi: "Penghuni neraka

berdoa lima kali. Empat kali dijawab oleh Allah dan sesudah kali yang kelima,

mereka tidak bisa berbicara apa-apa lagi."'u

Sesudah tanp jawab yang kelima, para penghuni neraka tidak lagi
mengemukakan permintaan dan tidak terus-menerus memekik dan berteriak-
teriak.

Wa salwtum fii masaakinil la4ziitu zlwlamuu anfisahwn, wa tabayyarw
lakun luifa fa'alnaa bihin wa dlwrubtwa bkwnul afi:tsoal : *I(amu

berdiam di tempat-tempat orung yang telah menzplimi dirilrya. Telah nyata

lrqadamu, bagaimaru Kani (Allah) telnh berhnt kqada merela dan l(ami
telah memhnt unrulonu beberupa perumpannoa n.'
I(amu telah berdiam di tempat-tempat orang png menzalimi diri sendiri

dan kamu telatl mengetatrui akibat png mereka alami. Telah npta pula bagimu,

6 Perihal tan5ar jawab antara pengtnrni neraka dengan Allah baca: S.4O: Gbaafir, 11-12;

S.32: asSaj.rrh, 12 dan. 14; S.14: Itrahim, 44; S.35: Fathir, 37; al-Mu'minrun, 107-108.
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bagaimena tindakan Kami terhadap mereka, ketika mereka mengingkari Allah
dan mendurhakai Rasul. Iomi telah membuat beberapa perumpamaan untukmu,
tetapi kamu tidak mengambil pelajaran dari perumpamaan itu.

Sekarang kamu minta I(ami menangguhkan azab untuk bertobat, setelah
azab datmg. Tennr saja, hal itu tidak dapat Kami lakukan.

W qad ,nakorut mtkrtlut n : Stmgguh mereka telah berhnt mnlar dengan
s e g ala kes ung gultonnya.

Mereka png mendiami tempat-tempat orang )ang menalimi dirinya telah
mempergunakan segala kesungguhannp untuk berbuat makar. Kita dapat juga
mengartikan firman Allah ini: 'Kaum-kaummu, hai Muhammad, telah berbuat
makar seb4gaimana kaum-kaum png mendiami tempat-tempat orang yang
menzalimi diri sendiri."

Wa tndallaalti mtkrulrum : Padalwl mnkar merela tercatat di sisi Allah.

Perbuatan makar mereka itu tercatat di sisi Allah. Karena itu, pastilah Allah
akan memberi ganjaran terhadap perbuatan mereka dan akan mengazab mereka.

Wa in koaru makruham li tauula mfuhd jibatl : Dan sesunggufutya
perbtmtan nuknr mereka dopa mmglwncurleburlan gunung.

Makar mereka tidak mungkin dapat melenppkan ayat-ayat Allah, spriat-
slariat-N1a, dan mukjizat-mukjizat-Np )ang nlata png terjadi di tangan para
rasul png dimisalkan dengan gunung-gunung karena sangat kukuh dan teguh.

Fa lu tahsabanrulhalu nukltlifa wa'dihii ntsuhhau : Mata janganlah
lamu mengim balwa Allah menyalahi janji-I,Iya atas msul-rasul-I,Iya.

Kalau keadaanrya sedemikian rupa, janganlah kamu mengira bahwa Allah
meryalahi janji-Np png telah dibuat dengan rasul-rasul-N1a. yaitu, Allah pasti
menolong rasul-rasul-Np dan rasul-rasul io pasti mendapat kemenangan. Allah
sama sekali ti'lak akan meryalahi janji-Np dengan siapa saja, terlebih lagi dengan
para rasul-N1a.

Inrulladw 'aziiam dzun tiqaam : Sesunggultnya Allah Maln Keras
tumwan-I{ya lagi Ma}w Mmganbil pemfulasan.

Allah itu Maha IGras tuntutan-Nla dan Maha Berkuasa. Tidak ada orang
png dapat melepaskan diri dari siksa-Np. Dia memberikan pembalasan kepada
orang-orang png mengingkari rasul-Np dan mendustakan mereka. IGpan Allah
memberikan pembalasan itu diterangkan oleh alat berikut:

Yauma rufuddaW ar4hu glwiml ar4hi was samaaw(ntu : pada hnri
(letil@) bumi ini dirular dengan bumi lang lain, (dcmikianpula) langit.

t

I
I

l
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Allatr memberikan pembalasan pada hari, ketika bumi bernrkar dengan bumi

yang lain dan hari bernrkarnla langit. Bumi png kita diami sekarang menjadi

i"Uu, lalu terbang terbawa angin seperti asap dan terjadilah bumi png lain.

Demikian pula langit, bintang-bintangrya berhamburan dan hancurluluhlatt

matahari dan bulan.

Apakah b-umi akan bergirnti bentukrya atar berubah hakikarrla, hal iu terseratt

kepada ilmu Allah. Dari firman ini kita mengambil pengertian bahwa bumi,

bintang-bintang, dan matahari akan hancur-lebur dan beterbangan ke angkasa

yang luas beberapa lama. Setelah itu kembali lagi, lalu menjadi matahari png

lain, bumi yang lain, dan langit png lain daripada langit png sekarang.

Menurut pendapat Ubay ibn Ka'ab, pada masa itu bumi akan menjadi api

seluruhrya.

Wa baruaru lillaahil wathidil qahhaar : DarL merela semwt berhtmpul

untuk berdiri di ladapan Allah Wry Malw Esa lagi Maln Perlasa.

Mereka semua keluar dari kubur masing-masing untuk menerima hukuman

dan berhenti di hadapan Allatr Yang Maha lfuasa. Pada hari itu tidak ada lagi

seorang pun )ang dapat memberi pertolongan dan perlindungan kepada seseorang

fang lain.

wa taral mujrimiina yauma-i-dzim ,nuqarrhniina fil ash-faad.
Saruabiilnttum min qa4hfuatniw wa tagh-syaa wufrunlwhamun nur :
Kanw litt6 seru"g ormg ywng bedosa pafu lari itu teil6 di dolnm belmggu-

betcng gu. Baj u-baj u htrungtyw dai p etangkin (ter) fun mufu mercla ditwnpi
oleh nemka.

Kamu melihat pada hari itu (kiamaD, semua orang )ang berbuat dosa diikat

antara satu dengan png lain. Thngan-tangan diikat dengan kaki-kaki mereka dan

mereka semua dibelenggu. Inilah sifat png peramabagi mereka. Mereka memakai

baju png terbuat dari pelangkin, laitu kulit-kulit mereka dicat dengan pelangkin

(ter) supala mudah dimakan oleh api, lalu menimbulkan bau busuk. Inilah sifut

png keduabagi mereka. Muka mereka dijilat oleh api dan diselubunginp. Inilah

sifrt png ketiga.

Li yajziyallaahu kulh nafsim maa knsabat : Agar Allah memberi

pemfutnsan kqadatiq orung atas apayang diusalnlarurya.

Semua iur dilakukan oleh Allatr pada hari kiamat untuk memberi pembalasan

kepada tiap manusia atas apa )ang dia kerjakan.

Inrulhalw sarii'ttl hisaab : SeswtSsttlurya Allah itu Maln Segem hisab-

W.
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Allah menghisab semuahamba-Nla dalam vaktu png lebih cepat dari sekilas
pandang.

Haa4zta baba-ghul lin noasi : Al-Qur'an cuhry menjadi pelajamn dan
p eingatan bagi manusia.

Al-Qur'an yang mulia merupakan pelajaran dan peringatan png disampaikan
oleh Allah kepada manusia.

Wa li yun4uruu bihii : Dan untakmenahrti merela.

Agar manusia mengambil pelajaran dengan al-Qur'an ini.

Wa li ya'lamuu an urnoa htma ilaahuw waahidun : Dan supaya merela
mengaahui sesungguhnya Allah itu fulnn Wry Maln Esa.

Supala mereka mengambil dalil dengan hujiah-huiiah png terdapat dalam
al-Qur'an untuk menetapkan bahwa tidak ada tuhan png sebenarnla dan yang
berhak disembah melainkan Allatr Yang Matra Esa. Dialah )ang telatr menundukkan
matahari, bulan, malam, dan siang, serta menurunkan hujan dari awan )ang
menyebabkan tumbuhnla berbagai macam tanaman unnrk menjadi rezrkimereka.

Wa li yad4zdr.luru ulul albaab : Supoya menjadi petajamn bagi semwt
omng yang bemlal lam.

Supaya mereka png berakal kuat mengambil pelajaran dan hujjatr-huiiah
png terdapat dalam al-Qur'an. Sebab, pelajaran-pelajaran itu harya berguna
bagi orang )ang mau mengambilrya.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menenangkan hati Rasul-Np dan mengancam
penduduk Mekkah png zalim. Menangguhkan silsa dan memberi kesempatan
kepada mereka untuk bersenang-senang dengan kelezatan keduniaan bukan berarti
mereka tidak akan disiksa. Hanla saja, siksa mereka ditangguhkan karena suatu
hikmat. Para musyrik akan dituntun kepada suatu hari )ang sangat datrspt huru-
hararya (krama}. Dalam tyat-tryarini, Allah menyuruh Rasul supala menerangkan
bahwaazab telah dekat datangrya. Ictika itu mereka memintauntuk dikembalikan
ke dunia, suatu permintaan )ang mustatril dipenuhi.

Semua kisah png diungkapkan dalam Kitab ini adalatr peringatan semata,
supala orang-orang png berakal kuat mengambil pelajaran dan mepkini batrwa
Allah itu Esa dan tidak ada sekutu bagi-Np.
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1.

KESIMPULAN SURAT IBRAHIM

Di antara butir-butir masalatr png dikandung oleh surat ini ialah:

Memberi petunjuk kepada semua manusia untuk mengetahui TUhan png
menjadikan langit dan bumi.

Mencela semua orang kafir lang mencintai dunia dan menghambat manusia

menuju jalan png lurus.

Menerangkanbahwa para rasul diuf,rs dalam batrasa kaumrya masing-masing

supala kaumrya itg mudatr memahami perintatr dan larangan png dibawaqa.

Mengancam orang-orang kafir dan menerangkan azab yang akan mereka

hadapi.

Menjanjikan surga-surga )ang di bawahnp mengalir sungai-sungai dari

segenap aratr kepada Para mukmin.

Menjelaskan doa Ibrahim, yaitu doa agar Allatr menjauhkan dirinla dan

anak-anaknla dari merycmbatr berhala. Sebaliknla, mau mensyukuri Allah

atas nikmat mendapat putera sesudah berumur lanjut.

Menerangkan bahwa menangguhkmazab hingga hari kiamat karena sesuattl

hikmat png menghendaki demikian. Di sanalah mereka akan mendapatazab

dan kehinaan )ang tidak dapat dilukiskan betapa burukrya.

3.

4.

5.

6.

7.

/
i
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XV
AL-H rl R

(Pegunungan al-Hiir)

Diturunkan di Mekkah sesudah surat Yusuf ,99 ayat

Nama

Kata al-Qurthubi: 'Semua ulama sepakat menetapkan bahwa surat ini
diturunkan di Mekkah." Surat ini dinamai dengan al-Hijr karena di dalamnp
terdapat kisah penduduk-penduduk al-Hijr (negara Tsamud).

Ikitan dengan Surat Sebelumnlra

Adapun persesuaian surat ini dengan surat )ang telah lalu (surat Ibrahim),
adalah:

1. Surat ini juga dibuka dengan alif, laam, raa dan menerangkan sifat al-Qur'an.
2. Surat ini menjelaskan keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat dur harapan

mereka pada hari itu supaya menjadi muslimin.

3. Dalam surat ini, begitu juga di surat )ang telah lalu, diterangkan sifat langit
dan bumi.

Dalam surat ini, seperti dalam surat )ang telah lalu, juga dikisahkan riwapt
Ibrahim dengan jelas.

Surat ini sama juga dengan surat )ang telah lalu, mengandung penenang

bagi Nabi Muhammad untuk meringankan penderitaan-penderitaannp.

4.

5.
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595

>})t*dtrittz.-:}
Dengan (menyebut) nnma All,ahyang Maln Pemumh,

yang s etantias a mencumhlan mhmat -I'lya

(1)

(2)

(3)

Alif, laam, ma : ll;ladalah sunt dari

ayat-ayat al-Kitab dan al-Qur' an lang
nlata.t

Kerapkali orang-orang kafir menyukai

supala mereka menjadi orang lslam.

Biarkanlah mereka makan dan ber-
senang-senang, stirrta biarkanlah
mereka dilalaikan oleh angan-
angann)a, maka kelak mereka akan

mengetahui.

Kami tidak membinasakan sesuatu

kota, melainkan bagirya telah ditetrp-
kan ajal (saat) png telah ditentukan.

(5) Tidak ada umat mendahului ajalnya

dan tidak pula mereka daPat meng-

akhirkanqa.
(6) Mereka berkata: "Wahai orang )ang

telah diberi al-Qur'an, sesungguhnp
kamu adalah orang gila."

(7) Apakah tidak lebih baik kamu
mendatangkan malaikat kepada kami,
jika kamu adalah seorang dari orang-
orang lang benar.

(8) Kami tidak menurunkan para malai-
kat, melainkan dengan hikmah dan

hedah. Kalau demikian, maka mereka
(orang-orang kafir) tidaklah meru-
pakan orang-orang yang diberi
penangguhan.

oru,s$tlvr{6'usr"jg,

6d;I,46ffitiit.u:6v

5tt*Jr.i#X:;,
.;Gr6{ir##,

(4) air*(+KIJrit*j'uK;W

rt$Kc6$u$fi<{lr}"*u
eu#

t Kaitlsn dengan S,13: ar-Ra'd; S.zl4: ad-Drkhaan; awal S.27: an-Naml; S.l2: 'fusuf; 5.6:

al-An aam; alihir 5.26: asy-Syu'araa; S.75: al-Qiyaamah" 1G19; 5.56: d-Waaqi'ah' 75-80.

#93,v6ri,r1irft:fi

Ye,#uelwuAr,
' / l(tz 1,21

@[r9rdr{r-r9'- I

T-
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(9) Sesungguhrya IGmi telahmenurunkan
al-Qur'an dan Kami benar-benar
memelihararya.

(10) Sungguh Kami telah mengurus
sebelummu kepada beberapa golongan
dari orang-orang png telah lalu.

(11) Ttada datang kepada mereka seorang
rasul, melainkan mereka memperma-
inkannp (memperolok-olokkannp) .

(12) Demikianlah IQmi memasukkanrya
(al-Qur'an) ke dalam hati orang pqg
berbuat dosa.

(13)Mereka tidak beriman kepadanya.
Sesungguhnp telah berlalu sunnah
orang-orang png terdahulu.

(14)Sekiranya Kami membuka sesuatu
pintu langit untuk merela, maka terus-
menerus mereka naik langit melalui
pintu itu.

.6b:Ilcr,.f"$a?;,i6y

ei,-ff fi 6:,6,iry;W;J""d,

afifr-,.!;sA)fr'edyA

@';E;At,-;sqi<rft:dff

aQd;1ff:":Lf,iyyiiS

$fr[1xt;*vI4;.,G3:*
afa#t}

Jff?:ffi};ftno' 
kita ini kaum &;tF

TAFSIR

Alif, hnm, rut.z

png berpendapat bahwa susunan huruf ini bermakna: "Ketahuilah
ol-ehmu . " Ada pula png berpendapat : ' Anaa allaahu anut : Aku adarah Ailah ,Aku melihat."

rlllw aayaatul kitaabi wa qurarrnim mubiin : Itu adalah sumt dari ayat_
ayat al-Kitab dan al-eur'an yang nyata.

_ . 
Surat ini (ayat-aptnp) adalah sebagian dariqrat_ayatal_Kiab png diturunkan

dari sisi Allah dan )ang menerangkan segala pituniut serta mengem,rkakan di
dalam kandungan ayat-ayatnyaberupa hikmatr Oan trutum.

Dalam alat ini Allah mengumpulkan dua nama bagi ar-eur'an )ang muria.
Pertama, al-Kitab dan png kedua, ar-eur'an. IGdua namirtu aoaan nama_
nama )ang sebenarnla dimaksudkan.

2 Kembali baca makna alif lam miim pra1ta 611al S.2: at_Bagrah.
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Rubamaa yawadhd b4ziiru kafaruu lau kaanuu musrimiin : Ieraplali
omng-omng lafir menyulai supaya merela menjadi omng Islnm.3

Banyak sekali orang kafir yang bercita-cita, semoga mereka dahulu di dunia
beragama Islam, setelah mereka melihat azab tertimpa atas dirinya, sedangkan di
sisi lain, para muslim berkecimpung dalam surga yang penuh kenikmatan.

Ada yang berkata bahwa makna firman ini adalah: "padabeberapa keadaan,
orang-orang kafir bercita-cita supap mereka dahulu beragama Islam.'

Sedangkan az-zajlaj mengatakan: "orang-orang kafir setiap kali melihat
suatu azab dan setiap melihat sesuanr keadaan orang Islam, mereka berkeinginan
supaya dirinp dahulu beragama Islam."

Dztrhum ya'kuluu wa yatamatta'uu wa yulhihimul amaru : Biarlanlah
merela malan dan bersenang-senang, serta biarlanlah merela ditalailan
oleh angan-angannya.

Wahai Rasul, biarkanlah mereka dalam kelalaian. Merekamakan sebagaimana
binatang makan, bersenang-senang dengan beraneka macam kelezatan dunia,
dan biarkanlah angan-angan mereka meninabobokkan dirinya dari usaha
memperoleh kebahagiaan di akhirat dan dari usaha menyiapkan perbekalan untuk
hari akhir.

Fa saufa ya'lamuun : Mala l<elnk meretu alan mengetahui.

Mereka kelak akan mengetahui akibat amalan dan perbuatannya pada hari,
ketika sesuatu tidak bergunalagi, kecuali untuk hati png sehat. Ayat ini memberi
pengertian bahwa bersenang-senang dengan berbagai macam kenikmatan dunia
dan melupakan amal usaha yang diperlukan untuk akhirar bukanlah budi pekerti
orang-orang yang beriman.

Diriwaptkan oleh Ahmad, ath-Thabrani, al-Baihaqi dan Amr ibn syu,aib,
bahwa Nabi saw. bersabda:

"Permulaan umat ini memperoleh kebail<an dengan zuhud dan yakin, sedangkan
kebinasaan akhir umat ini dengan kikir dan terlalu bemngan-angan."

Diriwalatkan dari Ali bahwa beliau berkata:

"Dua perkam aku nkutlun terhadap dirimu: l. Tbrlatu bemngan-angan dan
2. mengikuti nafsu. Terlatu bemngan-angan bisa melupaknn akhimt, serlangkan
mengikuti hawa nafsu menghambat manusia mengikuti kebenamn."

3 Ayat ini semakna dengan 5.6: al-Arlaa'n , 2j.



2154 Surat 15: al-Hijr luz 11

Wa maa ahlaknaa min qaryatin illaa wa lalrtt kitatbum rna'luum :
I{ami tidak membinnsalan sesuatu kota, melainlun baghtya tetah ditaaplant
ajal (saat) yang telnh ditentulan.

I(alau IGmi (Allah) berkehendak, tentulah Kami menlrcgerakan azab untuk
mereka (musyrikin) dan musnatrlatr mereka. Tetapi bagi tiap sesuatu telatr ada
waktu yang ditentukan. Jadi, IGmi hanp memberi uaktu penangguhan keprda
mereka, bukan tidak mempedulikan mereka.

Maa tasbiqu min ummatin ajalahaa wa maa yasta,kltiruun : Ttdak afut
umnt mendahului ajalrrya dan tidakpula merela dapat mengalilirkannya.

Tidaklah akan datang kebinasaan bagi suatu umat sebelum datang ajalrya
dan tidak akan terlambat sedetik pun apabila telah datang saatnla.

Wa qaalwyaa ayyuhal h4zii ruzzila 'alaihidzdzikru in tolu b m4jruun:
Merela berlata: 'wahai omng yang telah diberi ar-eur'an, sesunggututya
lamu adalah omng gila.'
Berkatalah orang-orang kafir itu mengolok-olok Nabi: 'wahai orang )ang

mengaku telah menerima al-trGtrim, apa )ang telah kamu katakan tidak lain adalatr
perkataan png ditimbulkan oleh kegilaan png tidak mempuryai makna, lang
tidak dapat dipahami, png berlawanan dengan pendapat-pendapat kami dan jauh
pula dari akidah-akidah kami."

Tegasnla, kamu mengatakan ucapan-ucirpan orang gila, pitu kamu mengaku
bahwa Allah telah menurunkan al-Qur'an kepadamu. Inilah ejekan mereka lang
pertama terhadap Nabi.

I-au maa ta'tiirua bil malaa-ikati in kwta mirush shoadiqiin : Apakah
tidak lebih baik lamu madatanglant malailat kqada lwni, jilu lanru adahh
seomng dai omng-oruilg yang bennr.a

Jika apa png kamu dak\{akan itu benar dan kamu telatr dikuatkan oleh
Allah dengan mukjizat-Nya, maka apakah png menghalangi kamu memohon
kepada Allah supap menurunkan malaikat dari langit png menjadi saksi atas
kebenaran kenabianmu? Inilah ejekan mereka png kedua kepada Nabi saw.

Maa nuruuilul malaa-iluta illaa bil haqqi : I(ami tidak menurunlant
pam malailat, melainlan dengan hilonah danfaedah.

untuk menolak ucapan-ucapan orang kafir, maka Allah berfirman: "Kami
tidak menurunkan para malaikat, melainkan dengan adanya hikmat dan

a Ayat ini semakla dengan s.6: al-An'"om, 8; s.43: az-zrrhrruf, 53; S.2.5: al-Furwan,
21.
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kemaslahatanrya. Tidak ada suatu hikmat khusus, jika kamu melihat malaikat

dengan mata kepalamu png menjadi saksi atas kebenaran Muhammad. Sebab,

apabila kamu melihat mereka dalam rupa manusia, tentulah kamu mengatakan

bahwa mereka manusia juga. Apabila malaikat itu berkata: 'I(ami ini malaikat",
tentulah kamu mendustakan mereka, karena mereka dalam bentuk seperti kamu

sendiri.

Dapat juga kita memaknai flrman Allah ini sebagai berikut: 'Kami tidak
menurunkan malaikat yang membawa azab untuk memusnahkan kamu, melainkan
pada waktu yang telah ditentukan. Ketika malaikat datang, tentulah kamu tidak
diberi tempo lagi."

Wa maa lwanuu i4znm mun*lwriin : Kalnu demikian, nnla merela
(orang-orang lufir) tidaklah merupalun orang-orang yang diberi
penanggulan.

Apabila Kami telah menurunkan malaikatuntuk memusnahkan mereka, maka

bagi mereka tidak ada lagi memperoleh waktu untuk menangguhkan azab. Sebab,

I(ami akan mengazab mereka dengan segera.

Telah berlaku sunnah Kami mengenai umat-umat png telah lalu, bahwa

apabila mereka meminta sesuanr mukjizat dan Kami menurunkanrya, tetapi mereka

tidak mengimaninya, pastilah langsung akan datang azab kepada mereka. Karena

itu, jika Kami menurunkan tanda-tanda datangnla azab kepada orang-orang kafir
Mekkah sebagaimana )ang mereka minta, tetapi mereka tetap tidak mau

mengimaninp, pastilah pada saat itu juga mereka ditimpa bencana azab.

Firman Allah ini untuk menolak pernptaan mereka png kedua. Penolakan

terhadap pernyataan mereka )ang pertama dikandung oleh alat )ang di bawah

ini.

Intua ruhnu ruzwhudztlzibawainrua lahuula hoa-fizltuun : Sesung-

guhnya Kami telah menurunl<an al-Qur'an dan Knmi benar-benar
memelilwmnya.

Kami telah menurunkan al-Qur'an dan l(ami akan memeliharanla. Ejekan-
ejekanmu terhadap Nabi Ihmi (Muhammad) akan memudaratkan kamu. IQmi
memelihara al-Qur'an png telatr Kami turunkan kepada Muhammad dari upala
menambah isi atau mengurangi, mengubah, atau menggantinla. Al-Qur'an
diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad dengan disertai oleh malaikat Hafrdtah
dan malaikat-malaikat pengintai png mengawalrya, sehingga sampailah kepada

Muhammad.

Inilah suatu keistimewaan al-Qur'an. Allah telah menjamin untuk
memelihararya selama langit dan bumi masih terbentang. Oleh karenanlalah,
kita tidak mendapati di dalam al-Qur'an sesuatu kata tambahan atau ada kaa
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png dikurangi atau sesuatu penukaran. Berbeda dengan kitab-kitab )ang urusan
pemeliharaannp diserahkan kepada para pendeta.

Kitatetap memperoleh orang )ang memelihara al-eur'an dan melindunginp
dari sisipan-sisipan. Kita dapat pula memetik hikmah, itnu dan adab dari al-
Qur'an pqg ditumbuhkan oleh akal-akal png tinggi.

wa bqad analrut min qablilu fii syiya'il awwariin. wa maa ya,tiihim
mir msuulin illaa kaanuu bihii yastah-zi-uun : swggult Kami telalt
mengutus sebelummu kqada beberupa golongan dari orung-omng yang
t elnh lalu. Tidak datang kqada merela s eo rung rusul prut, melah*on mere*a
memp ermain-mainlunnya (memp erulok-olokkarutya).

Kamu, hai Muhammad, bukanlah seorang nabi baru, bukanlah seorang nabi
png datang sebelum nabi-nabi lain. Kami telah merigutuskan sebetummu beberapa
rasul png memberi kabar gembira dan kabar takut kepada umat-umat )ang
terdahulu. Tetapi tidak ada seorang pun )ang diutus sebelummu, melainkan
mereka mengolok-oloknla, seperti kaummu sekarang, lang mcngolok-olok kamu
dan mengingkari rasul-rasul mereka seperti kaummu juga sekarang ini.

I(a4ztalika rushtktthuu fii qduubil majrimiin. raa yu'mintanw bihii
waqad khalat suntwtul awwaliin : Demikianlah Kami memasukkarutya
(al-Qur'an) l<e dalam hati omng yang berbuat dosa. Mercka tidak beinant
kqadnnya. s es mg guhnya t elah bertatu s rntnh ofttng-oftmg yang tedahulu.

Seb4gaimana kekufuran p4g telah dimasukkan ke dalam hati orang-orang
png berdosa dari umat-umat png terdahulu, begitu pulalah Kami memasuttan
kekafiran itu ke dalam hati orang-orang )ang berdosa sekarang ini. sekali-kali
mereka tidak akan beriman akan al-eur'an.

Firman Allah dapat juga kita maknai sebagai berikut: sebagaimana telah
Kami masukkan kekafiran ke dalam hari orang-orang )ang terdahulu png berbuat
dosa, begitu pulalatr Kami masukkan al-eur'an ke dalam hati orang-orang png
berdosa sekarang ini, mereka sama sekali tidak mau beriman repadanla.- 

- -
Telah berlaku sunnah Allatr terhadap umat-umat terdahulu, )aitu: mereka

menghina rasul-rasul Allah dan karenarya mereka mendapat kebinasaan.
Ringkasnp, Allah akan memperlakukan orang-orang png akan datang,

sebagaimana Allah telah memperlakukan orang-orang png telatr lalu.

wa lau fotahnaa 'alaihim baabam minas samoaifa zlullwfnhi ya,ryiust
Ia qaaluu inrwamaa sukkirw ab-sluarurwa bal ruhnu qaurnum mos-
huuruun : sekimnya Kami membura untuk mereka sesuatu pintu tangit,
mala terus-menerus mereka akan naik ke langit metalui pirxu iru. refiulah
orang-orang lufir itu berluta: "sebenarnya penglihatan kita tetah
dimabuklun; bahknn kita adalah tuum yang t<cnn sihir.,
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Seandairya Kami membuka untuk orang-orang kafir png keras kepala itu
suatu pintu langit dan naiklah mereka ke pintu itu dan mereka dapat melihat
malaikat sefta bermasrm keajaiban png lain, tentulah mereka akan berkata:
'Fenglihatan kami tetah dimabukkan dan kita telah disihir oleh Muhammad. Dia
telah membuat kita menglrha5alkan sesuatu )ang tidak ada hakikatrya. " Walhasil,
orang-orang musyrik )ang sangat keterlaluan pengingkarannrya akan berkata,
hpabila mereka dimungkinkan naik ke langit dan melihat malaikat, mereka akan
mengaku telah kena sihir.

KESIMPULAN

Dalam Eat ini Allah mengancam orang-orang kafir dan menerangkan tutur
kata mercka terhadap Muhammad dan tudutlan mereka bahwa Muhammad itu
seomng tukan[ sihir. Sesudatr T\rhan menerangkan hal-hal lang menenangkan
hati Muhammad dengan menerangkan bahwa sikap kaumnp adalah sikap yang

telah biasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu.

Menurut Muqatil, yang melontarkan perryataan-pernlataan itu kepada
Muhammad adalah Abdullah ibn Umaijah, al-Nadlr ibn Harta, Naufrl ibn
tr(huwailid, dan al-Walid ibn Mughirah. Mereka ini tokoh-tokoh Quraisy png
kafir.

596

(lOsungguh Kami tclah menjadikan
bcberapa na nzilah (bintang-bintang
bosar) di langit dan IGmi memper-
indahkannla bagi scmua orang )ang
mcmandangn5ra.'

(I7}Ikmi meinclihararya dari semua sean
yang kena mjam.

(18)IGcuali sctan yangmencari ahu (men-
curi pendengaran), pasti diikutinya
oleh sulnh (penerang) yang tefimg-
beirderang cahalaqa.

( I 9) I{mi mengbamparlan htmi dan IGmi
pahtan padanya guruqg-gmung )ang
kukuh kedudukannya serta Kami
menumbuhkan di dalrmnya scmua

aviqii*,"ffii.

dFr,W,fu.ct%
du+$W:{'1itgfffiW

W'{;8c;3Gcs;iJ, j;j')t;
@i;t;r,;gbul

5 Ksith,terp svaFryd S.37: asbSbaaftat dan S.85: al-Burud.
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jenis tumbuhan )ang telah ditimbang
dari segala unsumla.

(20)Di dalamnp IGmi menjadikan bagi-
mu rezeki-rezeki dan Kami juga
menjadiken makhluk-makhluk png
kamu bukan pemberi rezeki ke-
padanya.

(21) Tiadalah sesuatu, melainkan pada
IQmilah perbendaharaanrya dan Kami
tidak menurunkannya, melainkan
menurut kadar png sudah ditentukan.

(22)I<^mi mengirimkan angin png mem-
bawa tepungsari dan Kami menurun-
kan hujan dari awan, lalu Kami
menjadikannya sebagai minuman
bagimu dan kamu bukanlah orang-
orang yang dapat menyimpan air itu.

(23) I<ami benar-benar menghidupkan dan
mematikan, serta Kamilah yang
mewarisi bumi dan segala isinya.

(24) Sungguh Kami telah mengetahui
orang-orang )ang terdahulu dari hmu
dan Kami juga benar-benar menge-
tahui orang-orang yang datang sesudah
kamu.

(25) Sesungguhnya TUhanmu inrlah Tirhan
yang mengumpulkan a16614; bahwa
Allah itu Maha Hakim lagi Maha
Mengetahui.

erut:.9i1,/,J;;J"ytafl 06

{'^yiiv6*tuu*ffiH,

iu[Ar**;Vetr&Er:av
e*)ytrfrf;!$W6

(*""{;/friu{:litgr;ili
ca;Jflr

e*l*'if;;:r;^.,{i"rs

ati;,1%i*sCoJSs

TAFSIR

Wa hqadja'ahuafis samaal buruqjaw wa zayyarutaalwalin rua-zhiriin--
sungguh Kami telah menjadilant beberupa manzilnh @intang-bintang besar)
di langit dan Kami memperindahkannya bagi semua orang yang
memandangnya.

Demi Allah, sungguh Kami telah menjadikan di langit (di angkasa luas)
beberapa buruj, yaitu beberapa bintang besar dan beberapa planet. Kami
menjadikan langit danbintang-bintangnya sebagai suatu pemandangan png indah
bagi orang )ang memandangnya untuk mengetahui keajaiban-keajaibannp.

I(ata sebagian ulama: "Yang dimaksud dengan buruj di sini adalah bintang-
bintang besar (manzilah-manzilnft matahari, planet bulan, dan rain-lain )ang
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beredar). Sedangkan menurut Athiyah, buruj adalatr beberapa tempat persinggahan

png besar di angkasa png dikawal oleh malaikat.

Wa hafizlt-rualua min hili syailhaanir.ruiiim : I{ami memelihamnya

dari semua setanyang l<ena miam.

Kami menghalangi semua setan )ang kena rajam untuk mendekatnya (burui-

buruj).

Illaa manis toruqas sama'a fa atba'ahuu syihaabum mubiin : Kecuali

setan-setanyang mencari tahu (mencuri pendengamn), lnlu diilattirrya oleh

suluh @enerang) yang temng bendemng cahnyanya.

Mengenai setan-setan yang ingin mengetahui informasi dengan cara mencuri-

curi apa yang diperbincangkan oleh para malaikat tentang urusan alam gaib,

maka setan itu akan disusul oleh suluh png terang-benderang untuk membakarrya.

Ringkasrya, firman Allah ini adalah: 'Kami memelihara langit-langit itu
dari setan png kena rajam. Akan tetapi untuk setan )ang ingin mencari-cari

tahu, I(ami sediakan untuknla suluh png membakar mereka, )ang setiap setan

datang, maka ketika itu dia kembali disusul oleh suluh png membakarnla."

Setan berdap upala untuk mengetahui dengan cara mencuri informasi atas

segala pembicaraan malaikat mengenai alam gaib. Maka apabila setan itu dapat

mendengar sesuatu (png selain watryu), ketika dia menuju kembali ke tempatnya,

datanglah suluh membakarrya. Karena itu tidak dapatlah ia menlampaikan apa

yang didengarnya kepada orang-orang png dia kehendaki.

Diriwayatkan dari Ibn Abbas, katanp: "Setan-setan itu pada mulanp tidak
dihalangi untuk datang ke langit, sehingga mereka dapat mendengar semua

informasi yang diperbincangkan oleh penduduk-penduduk langit. Informasi itu
yang didengar itu kemudian disampaikan kepadaahli-ahli tenung, yang selanjutnp
mereka mengabarkannla kepada masyarakat. Begitu mengetahui kebenaran apa

1ang diceritakan oleh atrli-ahli tenung tersebut, manusia kemudian membenarkan

mereka. Sesudah lsa dilahirkan, setan-setan itu tidak dibenarkan lagi mendatangi

tiga langit. Sesudah Muhammad saw. dilatrirkan, maka setan-setan itu tidak
dibenarkan lagi mendatangi seluruh langit. Tiap setan png ingin mencari tahu

dilempar dengan suluh api yang membakarnla.6

Wal ar4ha madadnaahaa : I(nmi menghnmparlan bumi.

IQmi (Allah) telah menghamparkan bumi supala dapatlah manusia mengambil

manfaatnya. Tentang penghamparan bumi ini tidak berlawanan dengan bentuknya

6 Baca S.37: asbShaaffaat, 6,10; S.72: al-Jin, 8,9; 5.67: al-Mulk, 5.
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i{Sg bundar, karena png demikian ini menurut pandangan mata. Sama dengan

suatu bola besar yarg kita melihatnya sebagai satu dataran png luas-

Wa alqaitua fiihaa ,awolsiya : Dan Kami pafulant padanya gunung-

gunung yang hthth lcedudulannYa.

Kami menjadikan gunung-gunung png kukuh di bumi agar kedudukan bumi

imbang. Bumi beredar dalam fataknya di sekitar matahari dan di sekitar dirinp
sendiri (rotasi).

Wa ambatnu fiihta min laili syaiim nuustun : furta l{ami merurnbuhlan

di dalamnya semun jenis tumbulnn yang telah ditimbang dari segala

unsunrya.

I(ami menumbuhkan di muka bumi segalajenis tumbuhan menurut timbangan

dan ukurannp masing-masing. Maka tidak ada di muka bumi png sangat luas

itu sesuatu tumbuhan yang tidak terukur unsur-unsurnla dan yang tidak
mengandung faedah. Semua tumbuhan mempunyai hikmah dan maslahat,

walaupun tidak diketahui oleh kebaryakan manusia. Pengetahuan modern terus-

menerus menyelidiki ratrasia alam tumbuh-tumbuhan.

Wa ja'alrua lakum frihaa ma'oayi-sya : Di dalatwua lfumi meniadilan
rezeki-rezeki bagimu.

Kami (Allah) telah memudahkan untukmu di bumi ini segala macam

kebutuhan hidup, baik berupa makanan, pakaian, maupun obat-obatan. Bukanlah

kamu png memelihara ikan di laut dan bukanlah.kamu lang memelihara burung

di udara dan bukanlah kamu png menjadikan pepohonan di gunung-gunung dan

di rimba raya.

Wa mal l.astum lahuu bi maziqiin : Dan l{ami juga meniadilun makhluk-

makhlukyang lumu bulan pemberi rezeki kqadanya.

Di bumi ini, Kami juga menjadikan bagimu keluargamu, pelalan-pelalanmu,

dan binatang-binatangmu )ang semuanla bukan kamu png memberi rezekirya.

Ini memberi pengertian bahwa Allahlatl png memberi rezeki kepada anak-anak

kita, pelayan-pelapn kita dan binatang-binatang ternak kita. Allahlah png
melimpahkan keutamaan-Np atas semua makhluk.

wa im min syai-in illaa ,indanoa khtzta-iruhtgt : Tiadalah sesuatu,

me lainlan p ada l(amilah p erb endaharaan-I{ya.

Tidak ada sesuatu pun di dunia ini, melainkan Kami sanggup mewujudkanrya

dan memberikan nikmat kepada manusia kapan saja IQmi kehendaki.
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wa nua nurruzrillhau illaa bi qdarim ma'hanm : Dan Kami tidak

mmttnttkaurya, melainkan menurut kafur yang sudoh ditmtukon.

Kami memberikan png demikian itu menurutukuran )ang t€latl ditetapkan

untuk masing-masing manusia dan menurut hikmat dan ilmu Kami.

Ylh analnar riyut 04 tnwaaqitu : Koni mqsirimtul anginyory mqtfuwa
tqungsari.

IQmi mengirim angin prry membiga tepungsari. Angin membawa awan

dan menaburkan bibit serta mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Ilmu modern

sekarang ini telatr membultikan bahwa bunga terdiri atas jantan dan betina png

memerlukan percampuran untuk menjadi buah. Percampuran itu disebabkan oleh

angin, air, dan sebagian oleh binatang.

Fa anuinaa minas samaa-i maa-an fa asqainaakumuuhu : I{ami

nmurunlan hujan dai uu4 lalu mmiadikutttp sebagai minwnan bagima.

I(ami menurunkan hujan dari awan, latu dapatlah kamu menjadikannp

minumanmu, minuman taftIman-tanamanmu dan binatang-binatangmu.

wa maa afrturn hhuu bi khaaziniin : Dan konu bulantlah omng-orwtg

yans dqa menYimPan air itu.

Kamu tidak dapat membendung air png Kami turunkan untuk mencegah

IGmi menjadikannla minuman bagi siapa png Kami kehendaki. Memang kita

tidak sanggUp membendung air sungai, ketika terjadi banjir dan tidak sanggup

membendung air hujan ketika turun.

Wa innu la ruhnu nultyii wa numiitu wa tuhrutl woai-tsuun : Kami

berur-berur menghidtpkqn dan menutikon, serta Kamilah yang manaisi
bumi dan segala isinYa.

Kami berkuasamenghidupkan orang )ang telah mati, jikalQmi menghendaki

dan mematikan orang png masih hidup, apabila IGmi menghendaki. IGmi

sendirilatr ),ang meuarisi bumi dengan segala isinya dan Kami mematikan mereka

semua, kemudian Kami membangkitkan mereka untuk hari hisab.

wa la qad ,alimnal mustaqdimiina minkum wa la qad 'alimnal
mwta,kltiriin : Sunggth Kanti tehh mengealuti orwrgomng yang tedalultt
dort kanu dot Koni iuga berur-betur mengetalui omng-omng yang futang

sesudah lannu.

Kami benar-benar telah mengetatrui semua orang terdahulu dan telah Kami

sensus, termasuk semua perbuatanrya. Demikian pula l(ami mengetatrui mereka

png masih hidup sekarang dan orang-orang ]ang akan datang sesudah kamu



2172 Sura 15: al-Hijr luz 11

sekarang. Tidak ada sedikitpun )ang tersembunyi bagi IGmi tentang keadaanmu
dan amalanmu. Bukanlah hal png sukar bagi IQmi mengumpulkan kamu pada
hari akhir untuk dihisab dan diadakan pembalasan amal.

Wa intw mbbalu htua yah-sywahum : Sesunggulutya Tfuhannu irulalt
Tfuhan yailg mengumpulkan merelu.

Allah, T\rhanmu, Dialatt )ang mengumpulkan mereka semuanla pada hari
kiamat. Masing-masing dari mereka akan diberi pembalasan memrut amalannla.

Inruhuu hakiimun'aliim : Allah itu Malw Hakim hgi Maln Maqaahui.

Allah itu Matra Tinggi hikmat-Np dan Matra Mengetahui segala sesuatu.
Dia membuat sesuatu png dikehendaki menurut hikmah dan keaditan dan dengan
ilmu png luas.

KESIMPULAN

Dalam ayat-apt ini T\rhan menerangkan batrwa langit dan segala bintang
menjadi ibarat bagi semua orang )ang suka mengambil pelajaran. Demikian pula
bumi dan segala isirya. Allah juga menjelaskan, Dialah png memiliki segala
sesuatu dan segala sesuatu itu mudah bagiNp karena Dialatl png memegang
perbendaharaan-Np.

597

(26)IGmi benar-benar telah me4iadikan
manusia 6la1i tenah kering hitam dan
licin (png sudah terbentuk).7

(27)Y\^mi telah menjadikan jin sebelum itu
dari api yang sangat panas.

(28)Ketika Ttrhanmu berkata kepada
malaikat: "Sesungguhnla Aku telah
meqiadikan seorang manusia dari
tanah kering, tenah yang hitem dan
licin."

(29)Mab apabila Aku tclah mcnltmpur-
nakan kejadiannya dan Aku tiup
padanya ruh-Ifu, maka tiaraplah kamu

d&btrilsu+rsfigW
wtu?

'1\#,ai.,b),eg;Wlg
@0#

tr'u)t::t ';rf-*V4:,4
ET

@#\5A$'ui6t{eV

7 Kailbo dengaa S.15: al-Hjir, 28 du 33.
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kepadanya dalam keadaan kamu
bersujud.

(30) Pan malaikat pun benujud kepada-

nla.
(31) Kecuali iblis, dia enggan bersujud

kepada manusia.

(32) Berkata Allah: 'Mengapa kamu tidak
bersujud beserta orang-orang yang

bersujud?"

(33)Dia menjawab: "Aku tidak akan
bersujud kepada manusia pag Engkau
jadikan dari tanah kering png hitam
lagi licin."

(34)Al1ah berfirman:'Keluarlah kamu
dari dalam surga karena kamu adalah
seonmg png dirajam dan diusir dari
nikmat."

(35) Sesungguhnla kutuken ditimpakan
kepadamu hingga hari pembalasan.

(36)Setan berkata: "Wahai Thhanku,
berilah penangguhan kepadaku sampai
pada hari manusia dibangkitkan
(dihidupkan kembali."

(37) Allah berfirman:'F.ngkau adalah dari
onmg-onng png diberi waktu.'

(38) Sampai kepada hari waktu png telah
ditetapkan (hari kiamat).

(39) Berkatalah setan: 'Wahai TUhanku,

akubersrrmpahdemi IQmu )ang telah
menyesatkan aku. Sungguh aku akan

membuat segala macem kemalsiatan
di muka bumi tampak indah bagi
mereka dan sungguh aku akan
menyesatkan mereka s€mumya.

(40) Kecuali hamba-hamba-Mu lang ikhla^s

di antara mereka.

(41) Allah berfirman: 'Ini adalah suanr
jalan png lurus bagi-Ku."

(a2) Sesungguhqta hamba-hamba-Ku tidak
ada kekuasaan bagimu atas mereka,
kecuali onmg-ontng sesat )ang meng-
ikutimu."

&i:A,i;i111r**
%jixrclA,6:6w.fu

sa*FVi#9ftfi1ilifftr!6

$7TrU',{$t;it:i;\-',sq 'Jli

9W:"
*t6xvv:u'fi

ay.-$tvi-Jff:.31t'{ibi,f

@(#i,;tbf),#{6636

u?uFit:*'r8fi6

q.LJIs,'JVIJ,,

;JtaJWj.{,#;AQ5J6
,

@-4#,&;i{;

dt&Afb:!:'Vfl
@W'gLhCJ\t

;i*fifm"r*'J,fro1G::'\
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(a3) Sesungguhnla jehanem bcnar-bcnar
menjadi tempat penyilsaan mcreka
selunrhrya.s

(44) Bagr neraka inr ada tuiuh pintu (fiduh
lapis). Bagi tiap pintu ada setumpulan
yang sudah dircnnrlan bagi mereka,

omng-orang )ang sesat.

TAFSIR

Wa laqad ftlwlaqrul hsuru min slwl'shoalim min lwmaim nrtsnttun :
Kami berur-berur teloh meniadifun marusia dari taruh keing hitam datt

licin $ang sudoh terbentuk).e

Allatr telatr menjadikan manusia )ang pertama dari tanah kering gersang

png hitam dan licin (png sudatr dibentuk dalam acuan). Yang dimaksudkan

dengan'insan" di sini adalah Adam, bapak semua mailNia. Demikianlatr menurut

pendapat ar-Razi dan ahli-ahli tafiir png lain.

Dikutipkan dari Muhammad ibn Ali al-Baqir bahwa sebelum Adam png
menjadi bapak kita manusia telatr ada beribu-ribu Adam.o Jenis ini dinamai

dengan manusia adalah karena nampak dilihat oleh mata:

Wal jaanru klwbqruahu min qablu min naaris sarnuum : I(atni telah

menjadiknt jin sebelwn itu dari apiyang sailgat paru$.

Jin adalah salah satu makhluk Allah. Ada di antara mereka png saleh dan

ada pula png suka berbuat matsiat. Mereka itu juga dibebani taklif hukum.

Mereka terus-menerus berkembang biak. Mereka dapat melihat kita, walaupun

kita tidak dapat melihat mereka.

IGta Ibn Abbas: 'Yang dimaksud dengan jin di sini adalah bapak dhri jin,
sebagaimana Adam adalah bapak semua manusia, sedangkan iblis adalah bapak

semua setan. Jin itu juga makan, minum, hidup, dan mati, sebagaimana anak

Adam. Sedangkan setan, semuanp kafir dan tidak mati, kecuali iblis mati.

Allatr menjelaskan batrwa Dia mpnjadikan jin dari api )ang sangat panas dan

Dialah png mengetatrui hakikat api. Tetapi kejadian jin dari api yang memberi
pengertian batrwa panaslah png menjadi salatr sanr dari tabiatnla )ang terkadang-

kadang menyakiti manusia, juga mengandung pengertian kecepatan dan

keangkaramurkaan. Firman Allatr ini menunjuk kepada kemuliaan Adam dan

kebaikan umurn)ra.

I Kaidoa dsnFn S.35: Faaftir; ,lrn S.44: ad-Dil'taan.

' A)r8t ini somrknr de'!g". S.55: ar-Rahaao, 14-15.

o Thffr lbt l{arlin 5O.

qffii*:'13,1i;rb

6;r:;it!;r4.ru,-rv$.Vfiii6
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Wa idz qaab mbbuka lil malaa-ikati tnnii khoaliqurn ba'syarum min slwl-
shaalim min lwmaim.mgsnuun. Fa i4ut sawwaifidtau wa tulakhlu
fiihi mir ruuhii fa qa'uu bltuu saaiidiin. Fa saiadal malaa'ikatu ktrlhtlrum

aj ma, wut IIla ibliis a afua ay y ahuru na' as s aaiidin. Qaala yru ibliis rsnaa

taka al laa takuutw mt'as saqiidiin. 8g4l4lam akul li as-itrdt li fu'syarin
klwbqUhuu min slwl-shaalim min lwma-im mtgnuun : Ketilu Thhanmu

berkata kqada mataikal: 'sanngguhtya Afu telah ma{adilan seorumg

marutsia dari taruh kering, taruhyng hiWn dan licin." Llakn qabila Aht
telah menyqpurru*on keiadiawtya don Afu rtup padanya ruh-Kt, mala

tiarrylah kotnu kqadanya datan keadaan lannu benuiud. Pam malnilat
ptm ben$ud kqadutya, kecwti ibtis, dia ennTan benqiud kqada marusia.

Berton)talah Allah:' Mengq a kanu tidak benuj ud besena o rung-ofttilg yang

benujud!' Dia mmjatuab: %ht tidak alan benuiud kqada manusia yang

hgkau jodikan dari taruh kering yang hinm lagi licin.'

Sebutlatr, wahai Rasul, kepada kaummu ketika Allah menjelaskan keadaan

Adam kepada para malaikat sebelum Adam dijadikan dan dimuliakan dengan

menyurutl para malaikat bersujud kepadanla, dengan firman-Np: ''Sesungguhrya

Aku akan menjadikan seorang manusia dari tanah keras png hitam lagi licin.

Apabila Aku telah men)'empurnakan kejadianrya dengan sebaik-baikrya dan Aku

tiup kepadanla roh-I(u, Aku pun memerintahkan para malaikat dengan firman-

Ifu: 'Bersujudlah kamu semua kepadaqa, pkni sujud nhiyah dantalaim, bukan

s$ttd ibadat dan nqdis."
Icadaan sujud ini telatr dijelaskan dalam surat al-Araaf. Perintah Tbhan

tersebut dilaksanakan oleh para malaikat dengan serta-merta, kecuali iblis. Dia

tidak mau bersujud. IGrenarrya, Allah bertarya kepadanla: 'Wahai iblis, mengapa

kanru tidak mau bersujud beserta orang-orang prry bersujud?" Dia menjawab:

'Aku tidak akan bersujud kepada manusia )ang beftubuh kasar, sedangkan aku

bersifrt rohani. Engkau telah menjadikan manusia dari tanah keras png hitam

dan licin."
Allatr menjelaskan dalam firman-Np dalam tanlaiawab png terjadi antara-

N1a dengan iblis. Dari jauaban iblis ini dapatlah kita mengambil satu kesimpulan

batrwa di antara sifat iblis png paling nlata ialah takabur, marah, dan tergesa-

gesa.

IGbaryakan ulama berpendapat batrwa kisatr ini untuk menerangkan tabiat

manusia, malaikat, dan setan. Tbhan menjadikan malaikat sebagai pengaxal segala

urusan bumi, tunduk kepada Adam, dan anak keturunanrya. Manusia dijadikan

dengan mempunlar persiapan untuk mengambil manfrat dari bumi, dengan airnla,

udaranla, barang tambanglla, hrmbuhanrya, binatangnla, dan lain-lain. Sebagian

manusia dipilih oleh Allatr untuk dijadikan rasul atau penerima wahyu. Allatt
menjadikan setan sebagai makhluk png durhaka, )tsDB menjadi seteru bagi
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manusia. Jiwa-jiua manusia dijadikan di antara jiwa malaikat )ang memang

diciptakan untuk taat dengan jiwa jin )ang setannla dipengaruhi oleh kedurhakaan

dan sangat sombong.

Ssab Iaffi-ruj mfuhu fa inrulw miiirn. Wa intw 'abikal h'ruta ilna
yaumid diin. @ab mbbifa anqhirnii ilaa yaumi yub'a4suun. @ala Io
it noka mirul mrn<hariin. Ilaa yawnil waqtil ma'luton : Allah berfirman:
' I(eluarlah l@rul dari dalam surga lanera lanru adalah s @ftmg Wry dimi an
dan dius ir dari nilorut. Seswg gnhtya futul(on dit@akon kqadanw hing ga
lwri pembalasan." Setant berkata: 'Wahai Tfultanht, beriWt penanggulan
kqadafu sanpai pada lwri monusia difungkitlan (dihwlan ketnbali."
Allah berfi nrun: " Dtglau adalah dari orung orung yang diberi walou, s arnp ai
kqada lnri walou yang telah ditaqla n (lwri kiamat). "

Maka Allah menjawab pertanlaan iblis tersebut dengan firman-Np:
"IGluarlah kamu dari langit atau dari surga atau dari golongan malaikat, karena

kamu adalatr orang )ang kena rajam dan orang png diusir dari rahmat dan terus-
menerus akan mendapat kutukan hingga hari pembalasan, yaitu hari
dibangkitkanrya semua makhluk unnrk dihisab."

Mendengar perintatr Allatr png demikian itu, setan berkata: "Wahai Tbhanku,
panjangkanlah umurku sampai saat segenap manusia dihidupkan lagi dari
kuburnya." Demikianlah png dimaksudkan oleh iblis dengan permohonan
penangguhan kematianrya, seperti png diminta iblis. Fermintaan itu dijamb
oleh Allatr: "Permintaanmu diperkenankan dan kamu boleh terus hidup sampai
pada saat sangkakala pertama ditiup. Sesudah itu kamu harus mati dan harus
pula menerima hisab."

Ssalo mbbi bi maa agh-waitanii h trztyyirunru lahum fil ar4hi wa b
ugh-wiyanruhum ajma'iin. ruaa fbaadafu minhunul mukh-la-shiin '
Berlatalah setan: 'Walui Tfulwnh4 aht benumpah demi Kamu-yang telalt
menyesatkan afu. Sungguh aht alant memhmt segala mocam lcemalaiatan

di mula bumi nnpakindolt bagi mereka dm sungguh afu akon menryatkan
mercka s emuailya. Kecuali honfu-huttbtbMu yotg ilillas di antam mereka. "

Merasa dirirya telatr masuk dalam makhluk )ang sesat, iblis berkata kepada

Allah: 'T[rhanku, karena Engkau meryresatkan aku dan menghilangkan harapanku

untuk memperoleh rahmat-Mu, maka aku akan membuat anak keturunan Adam
akan memandang indatr berbagai macam kemaksiatan. Aku akan menarik hati
mereka untuk berbuat maksiat. Aku akan meryresatkan mereka, sebagaimana

Kamu meryresatkan aku, kecuali hamba-hamba-Mu png ikhlas mengerjakan
ketaatan kepada-Mu dan Kamu telah menaufikkanrya untuk menerima hidalah-
Mu. Terhadap mereka itu, aku tidak mempunyai kekuasaan untuk
mempengaruhinla."
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Mendengar kata setan png demikian itu, Allatr mengancam dengan firman-
Np.

Sgola lua4zu shilta4hrn'aloyya mustaqiim : Allah befirman: "Ini
adalah swtu jalonyang lurus bagi-Rt.'

Apa yang kamu terangkan itu, jawab Allah atas permintaan iblis, pitu kamu

tidak sanggup memperdalakan hamba-hamba-Ifu png ikhlas adalah suatu jalan
png lempang, )ang Aku telah gariskan dan Aku telah menetapkanrya.

Untuk menghilangkan persangkaan bahwa setan dapat menguasai hamba-

hamba Allah png ikhlas, png dapat dipahami dari firman png baru lalu, maka

Allah berfirman:

Inru fbmdii laisa blw 'abihiln sul+hoanun illaa manittaba'akn mirul
glutwiin : Sesungguhrya (terlwdap) hamba-lnmba-Kt, bagimu rtdak ada
kehnsann atas merckn, lecuali terhadap oftIttg-onmg sesat yang meng-

ihfiimu.'a

Sesungguhrya tidak ada hamba-hamba-tfu png dapat kamu kuasai, baik
mereka orang )ang ikhlas ataupun tidak, kecuali mereka )ang sesat, png dengan

sengaja mengikutimu.

Wa inru jalunrurna b mau'idultum ajma'iin : Sesungguhnya ialrurum
berur-benar mmjadi tenpat pefiyilaaan merelu seluruhnya.

Neraka jahanam benar-benar menjadi tempat penyiksaan bagi mereka
seluruhrya. Jatranam itulatr tempat bagi mereka png mengikuti iblis dan'jahanam

merupakan tempat png paling buruk png diberikan kepada mereka sebagai

pembalasan atas segala kejahatan ftemaksiatan) png mereka kerjakan.

Ialtoo sab'atu abwaabin : Bagi nemla iru ada tujuh pintu (tujuh lapis).

Neraka itu terdiri dari tujuh tingkat >ang didiami oleh orang-orang )ang
.sesat menurut martabat kesesatan mereka masing-masing. Menurut riwayat Ibn
Abi Hatim dari Ibn Abbas, neraka )ang tujuh tingkat itu adalahT'ahannann, sa'ir,
lodta, hurhatnah, saqar, jahim, datlwwiyah. *fang disebut terakhir adalah png
pahn& di bawah.

Ii htlli baabin minhwn jw-um maqsutm : tugi tiap pintu ada sefumpulan

lang sudah diteilukan bagi merela, ofimg-ofimg yang sesat.

tr Tbntrog keadaan iblis, baca: S.14: Ibrahim,22; 3.16: an-Nahl, 99-100.
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Allatr telatr menentukan bagi tiap tingkat neraka untuk golongan tertentu
png menjadi pengikut iblis. Mereka pasti memasukirya. IGta Ibn Juraij: 'Neraka
itu terdiri dari tujuh tingkat ke bawatr. Yang satu terletak di bawah pqg lain,
yaiar j alwtum, lazlut, hutlnmah, s a' ir, s aqar, i alim, dan lm) iW. Yang paling
tinggi diperuntukkan bagi orang-orang mukmin png durhaka, tingkat png di
bawahrya unnrk orang Ehudi, kemudian di bauahnya lagi untuk Nasrani, menyusul

Shabi-in, Majusi, Musyrikin dan tingkat )ang tefbawah untuk orang-orang
munafik. Jahanam adalah neraka )ang teratas.

Dalam penentuan-penentuan ini kita tidak memperoleh hads rrurfu'lang
sahih.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan asal-usul manusia. Selain itu juga

menjelaskan kehendak-Np menjadikan Adam unnrk diberitatukan kepada malaikat

dan perintatr Allah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam dan tentang
keengganan iblis.

Dalam ayat-ayat ini Allatr menerangtan perintatr-Np kepada iblis untuk
keluar dari golqngan malaikat. Dalam hal ini juga diungkapkan tarya jauab

dengan iblis dan iblis harya dapat mempengaruhi orang )ang suka mengikutirya.

598

(45)Sesungguhnya semua orang yang
bertakrra ditempatkan oleh Allah di
dalam surga-surga dan di sungai-
sungai png mengalir.

(46) Masuklah kamu ke dalamqa. Di sana

kamu akan selamat dari segala
bencana dan aman dari segala
malapetaka.

(47)IGmi telah mencabut semua dendam
png terhunjam dalam dada mereka,
lalu mereka menjadi orang-orang )ang
bersaudara, duduk di atas ranjang-
ranjang png bcrhadap-hadapan.

(48) Mereka tidak pernah merasa letih di
dalamnya dan tidak pula ingin
dikeluarkan dari dalam4a.

a"ei62r*el{*it3Y
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TAFSIR

Inrul mfitaqiiru fri janruatiw wa 'tq)uun : Sesunggultnya semtan ofimg
yang benalcwa ditenpatkan oleh Attah di dalam sutga-sutga dan di sttngai-

sungaiYang mengalir.

Mereka png berAkwa kepada Allah, mengikuti perintah-Np, meninggalkan

segala kemaksiatan, baik prg latrir maupun )ang batin, ditempatkan oleh Allatt

Oi OAam surga-surga. Yakni taman-taman )ang senantiasa berbuatr dan rindang.

Di dalam surga itu, mereka diberi mata air )ang memancarkan anggUr' susu, dan

madu.

Itd*ltntunfua bi salaamin anminiin : Masuklah kamu ke dalnnnya, di

sana l@mu alan selamat dart segala bmcatu dan anun dari segala

matapeiafa.

Masuklatr kamu ke dalam surga-surga, )ang di dalamrya kamu akan selamat,

aman sentosa, tidak ada sesuatu )ang perlu ditakuti dan kamu sama sekali tidak

akan bersedih hati. Kamu selamat dari semua bencana dan segala png mengganggg

perasaan sertaterpelihara darihikingrya nikmatpng telah dicurahkan kepadamu.

wa ruzt,rua naafii shuduurihim min ghilliniklrwaown'alu stowim
mutaqo.obiliin : Kuni telah mcncahn sqrun dstdatn yang ter@ a,tn fulan
dada merela, lalu merela meniadi orung-ofitng yang benaudam, drdtk di

atas mni ang - ruti ang yailr berlrudq -ludap an -

IGmi telah mengeluarkan semua kedengkian dan dendam dari dada mereka

@ara penghuni surga). Mereka itu orang-orang )ang bersaudara dan berkasih-

kasihan dengan mesra. Masing-masing mereka duduk di atas ranjang png
berhadap-hadapan, )ang satu memandang muka saudaranla png lain.

Diriwalatkan oleh al-Qasim dari Abu Umamah, kataqa: 'Atrli surga masuk

ke datamrga dengan membawa tabiat )ang ada pada mereka di dunia, )aitu dengki

ddn dendam. Tbapi sesudah berhadap-hadapan muka di dalamnla, Allah pun

melenlapkan rasa dendam kesumat png berada di dada mereka png terbawa

dari dunia." IGmudian Abu Umamah membaca apt ini.

Ringlasrya, Allah menyucikan jiwa mereka dari sifrt dengki dan sekaligus

menghu4jamkan rasa kasih saSang )ang mesra di antara sesama penghuni surga.

Menurut riwalat, ranjang+anjang itu berputar ke mana mereka berputar.

Dalam segala keadaan, muka mereka semntiasa memandang kepada muka teman-

temannp, bukan memandang punggungnya. Walhasil, mereka senantiasa

bertumpul, bercengkerama, dan saling mengunjungi.

Laa yamassuhwt ftitna ru-shubun : Mercka rtdak p ernah mirusa letih di
aaWryv.
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Mereka tidak pernah merasa lelah di dalam surga. sebab, mereka tidak
perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhannp. segala apa )ang mereka inginkan
datang dengan sendirinla.

wa moa hwt minhaa bi mukhmjiin : Merekatidakpula alan dikerrurrwn
dari dalawrya.

Mereka berada di dalam surga dengan kekal (untuk selamanla). Tidak akan
pindah dari dalamnla dan mereka terus-menerus merasakan kelezatznnikmat.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini TUhan menjelaskan keadaan penghuni surga dan
kenikmatan yang mereka rasakan dan tentang kerukunan di antara mereka di
dalamnla. Mereka duduk bercengkerama di aas raqiang png berhadap-hadapan.
Mereka tetap abadi di dalamrya

599

(49) Beritahukan kepada hamba-hamba-I(u
bahwa fiftu adelah lbhan hng Maha
kngampun bagi lvlaha lGkal rahmat-
Np.

(50) Sesungguhnp azab-Ifu adalah azab

]ang mahaPedih.

(51) Beritahukan kepada mereka tentang
tamu-tamu Ibrahim.r2

(52)Ictika mereka masuk ke temparnya,
mereka berkata: 'Salaaman = sejah-
tera engkau dari segala bencana."
Jawab Ibrahim: 'Sesungguhnp kami
takut kepadamu."

(53)Mereka berkata:'Janganlah kamu
takut bahwa k mi melrglgembirakan
f,amu dengan seorang anak yang
sangat alim."

(S4)'Ibrahim berkata: "Apakah kamu
menggembirakan aku, padahal aku

r$JG&t*dt;;,t4l

F4$Ji6?.frCI6$itX3,i)
@t6

"tC)t1ry5';4r61gee1Lal,f6;

@2-bfi:!#6tr511tr6

I

I

t-

12 Kaitkan deagan S.l1: Hurd, 84.
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luz 11 Surat 15: al-Hijr 2l8l

telah benrmur lanjw, maka dengan hal
apa kamu menggcmbirakan aku?"

(55) Mereka menjarvab: 'Kami menggem-

biraken kamu dengan barang yang

benar. Maka janganlah kamumenjadi
dari orang-orang lang berputus asa."

(56)Ibrahim bertanya:'Siapakah png
berpuos asa dari rahmat Tbhannla,

selain orang-orang lang sesat?"

(57)Ibrahim bertanya lagi: iApakah
urusanmu yang lebih besar, wahai

orang-ofimg png diutus TUhan?"

(58) Mereka menjawab: "Sesungguhnya
kami diutus kepada kaum png berbuat

dosa."

(59)Akan tetapi keluarga Luth, kami
sungguh xkan melePaskan mereka

somuanla.

(60)Kecuali istcrinp yang Kami telah
tetapkan menjadi orang-orang )ang
kckal dalam azz;b.tt

(61) Maka ketika $atang utusan-utusan
Tbhan fepada llth.

(62)Luth berkata kePada mereka:
'Scsungguhnya kamu adalah orang-

onng )ang tidak dikenal."

(63) Jawab utusan-utusan itu: "Sebenarrya
kami datang kcpadamu dengan azab

yang kaummu meragukannla. "

(64) IGmi telah datang kcpadamu,dengan
membawa unrsan fng hak (benar) dan

bahwa kami sungguh sebagai orang
yang bcnar.

(65) Maka bc{elanlxh dengan kcluargamu
pada akhir m4lam dan bcrjalanlah fi
bclakang kcluargamu dan janganlah

seorang pun di antara kamu Yang
bqpaling b belarang dan berjalanlah
lamu kc mane kanu diperinabkan.

@sj#

'i9<rtil$#.$Y
@AL{iJl

@.o:ff:r)fi f#i;t"uYil3iJ6

@'orfijJtqf64:r6J6

ew;;JiE/;WE

dah.ti;{:JW|\iL

,;s;cjytll\Lw
6ig,ff'f136

@'rij4*))3W:!W,S$g

&r_JgrtQ.tr:ts'Er<4

ei;'frur'-gu,;sfi*
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(66)Igmi telah mewahyukan kepadanp
unrsao itu, pitu sesungguhnp mereka
semua dari awal sampai ke al:hir akan
dibinasakan pada pagi hari.

(67) Datanglah penduduk kota bergembira
menerima oamu-tamu mereka.

(68) t-uth berkata: 'Sesungguhnla mercka
adalah tamuku, maka janganlahkamu
mengaibkan aku."

(69)'Bertakwalah kepada Allah dan
janganlah kamu menghinakan aku."

(70) IGum l-lrth menjawab: 'Apakah kami
belum mencegah kamrr dari me4famu
seseorang?"

(Z) Luth berkata: 'Itu gadis-gadisku,
kawinilah mereka jika kamu mau
melatsanakan perintahku. " r'

(72) Demi hidupmu, sesungguhnp mercka
terus-menerus dalam kesesatan.

(73) Maka mereka pun dimusnahkan oleh
halilintar ketika matahari terbit.

(74) Ikmi pun menjungkirbalikkan fte6-
kota mereka dan Kami menurunkan
hujan batu dari tanah yang keras
kcpada mereka.

(75) \Ang demikian itu benar-benar tor-
dapat tanda (bukti) bagi orangorang
fang suka mengambil perumpamaan.

(76)Sesungguhnya kota-kota mereka
terletak di suatu jalan png masih ada

bekas-bekasnla.

(77) Sesungguhnya yang demikian itu
terdapat tanda bagi orang-onmg )ang
beriman.

(78) Enduduk al-Aikah (suatu perlada4gan
yang penuh dengan pohon-pohon)
adalah onmg-orang png zalim.

(79) Mah Kami pun mengambil pembalas-

an terhadap mereka dan sesungguhnya

N{xr!:v,i,q\{yW;
@.q:1rJW

@6jyf,-*iJ(fiis.J
|. 

-r--aOg;;->fr.)"F-,1j)3,fie

q,61ti,'r#'Jifi16

eUU\ffofr,V.-,.{$rc

@5;A;i.$,4trgi

&w.*f4(fi6
'{,WW$'Eg6a):"qY%

@,Fr:u

&;i4tg;@a,t'L

tgse<,<lt!6rafi6

@o;J*i'at#g

&r",;A\*0-r4iq3I

i

I

L-

@dilufr'

t' Ksitbn dengan S.42: ary-Syura.

ff*rcgwfiursv



Sruat 15: al-Hijr 2183
luz 14

kota penduduk al-Aikah dan kota

kaum l-uth rcrleak di jalan yang nlrata.

(80) Sungguh penduduk al-Hijr mendusta-

kan para rasul.

(81) I(ami telah memperlihatkan kepada

mereka ayat-ayat Kami, namrm mereka

mEaxlingkan diri dari ayat-alat ini.

(82) Mereka memahat gunung-gunung

untuk membuat rumah mereka Png
terpelihara.

(83) Maka mereka dimusnehkan oleh suara

petir Pada Pagi hari.

(84)Maka semua apa )ang telah mereka

kerjakan tldak daPat menolak azab

yang menimPa mereka.

TAFSIR

Nabbi' fbaodii annii arul glttfuuur ruhiim : Beritahukan kqada hamfu-

lnmba-tu baltwa Afu adalah fuhilt wtg Maha Pmgampun lagi Mala

Kel@l mhnnt-I,lya.

Hai Muhammad, beritahukan kepadahamba-hamba-Ku batrwa Aku menutupi

segala dosa mereka, apabila mereka bertobat dan kembali kepada-Ifu, dengan

caia tiOat mengaab mereka. Aku adalatr T\rhan Yang Matra Rahim, tidak akan

mengazab mereka sesudah bertobat.

Wa anrw a4zsobii huwal'a4znabul aliim : Seswg gulutya arub-ifu adalah

aznb Yang malw Pedih.

Jelaskan kepada mereka bahwa azab-Ifu terhadap orang )ang terus-menerus

mengerjakin maksiat dan tidak mau bertobat adalatr azaib yarrg sangat pedih )ang

tidak ada taranla. Ringkasrya, dengan firman ini Allatr menggembirakan kita,

tetapi sekaligus menakut-nakuti kita.

Setelatr itu Allah kembali menyebut beberapa kisatr dengan susunan bahasa

png lain. Yaitu kisatr-kisah png sudah diterangkan dalam surat Luth, dan Allah

memulai dengan kisatr Ibratrim, firman-N1a:

wa rubbi,hurn ,an dtuifr ibmahiim. klz da-kluluu 'ahihi fa qaaluu

salaaman : Berituhukut kqafu mereka teilfang nmu-tanu lbmhim. Ketika

mereka masuk ke rwutvtya, dan berlala: 'salaamst - SelanwtWt lamu

dari segala bencana.'

"lu-,t;;j,Ala1C.K,t;
%ilLAbs;qc)ic{V

darr\6#rlp)3:3;q9V'

er*'r{#Wlt\i
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Jelaskan kepada hamba-hamba-trfu tentang tamu-tamu Ibratrim lang mulia,
yaitu para malaikat png diutus oleh Allah mendatangi kaum Luth untuk
memusnahkan mereka. rctika mereka masuk ke rumatr Ibrahim, mereka berkata:
'salaamon : selamatlah kamu dari semua bencana dan dari semua marabahala. "

Sgtla innaa mh*um wajiluun : Berlata lbmhim: 'sesungguturya lami
tahtt lcqadamu."

Ibratrim mengatakan kepada para tamunla bahwa dia dan semua orang )ang
berada di sampingrya merasa takut kepada mereka. penyebabrya Ibratrim merasa
takut karena para tamunla itu masuk tanpa izin dan bukan pada waktu bertamu
atau karena mereka tidak mau makan daging anak lembu panggangan )ang
disuguhkan. r-azimnya, tamu )ang tidak mau makanhidangan dapat diduga mereka
datang untuk suatu kejahatan. Hal ini telah diterangkan daram surat Huud.

Qaaluu laa taujal : Jawab merel<a: "Kamu jangan tahtt.,
Para tamu Ibrahim meminta tidak takut. "Janganlah kamu takut dan jangan

pula bergelisah hati hai, Ibratrim,' kata mereka.

Innaa nubasy-syiruka bi ghuhamin 'aliim : 'sesungguhnya lami
menggembimlan lamu dengan seomng anakyang sangat alim."r5

I(ami, ujar para para tamu Ibratrim selanjutnla, datang kepadamu membawa
kabar gembira, yaitu kamu akan memperoleh seorang anak lelaki )ang sangat
gagatr dan mempuryai ilmu lang cukup, serta mempunyai keadaan png istimeva:
dia akan menjadi nabi.

Qaala a basy-syafiumuunii 'alan am mnssaniyal kibaru : krlata lbruhim:
"Apalah lamu menggembimlan afu (dengdn l<etahimn annk), padahal aht
ini telah berumur lnnjut?"

Apakah kamu menggembirakan aku dengan hal itu, sedangkan aku telah lanjut
usia. Keadaanku sekarang berlamnan dengan kabar gembira png kamu katakan itu.

Fa bi ma tubasy*yilantn : Mal{a, dengan apa kamu membeitahura n knbar
gembim kqadafu?

Menurut adat png berlaku, jelas lbrahim, aku tidak akan memperoleh anak
lagi. Mungkin Ibrahim bertanp demikian, karena beliau ingin mengetahui,
mengapa dia diberi anak dalam keadaan sudatr sangat tua, apakah dia akan
dikembalikan menjadi muda, kemudian diberikan anak.

r Lihat S.37: asbshaaffaa! 112.
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Qaaluu basy.slamuukL bil haqqi fa lal ukm ,nirut qobni.thiin : Mercla

nenjawab: 
,xami mmggembi;kon tamu doryan seswilu yang betur. Mala

janiantah tranu meniiii dari orury-oflmg yang berputus asa.."

Thmu-tamu Ibratrim itu berkata: 'watlai Ibrahim, kami menggembirakan

kamu dengan satu hal ,"t g u"ro. Kami mengeAtrui batrwa Allatl akan memberimu

;;G aiak, makai'."gttfrft kamu berputus asa dari keutamaan Allah'"

Qgula wa nay yaqtwlhu mir ruhtnati rubbihii illfudh dhaalluun : Ibmhim

irnorryo, .sropoionyorg berputns asa dari mtarut Thluwtya, selain or(mg-

orung wg sesal?'

Ibrahim berkata: 'Hanla orang yang sesat )ang tidak mengetahui jalan rang

harusditempuh.Itulatrorang-orangyangberputusasadarirahmatT\rhan."
WAt asit, Ibratrim tiOaf Uerpuirs asa tepaOa ratrmat Ttrhan. Hanla menurut adat'

beliau tidak akan beranak lagi'

oleh karena Ibratrim merasa bahwa malaikat )ang datang tidak seperti biasa,

maka beliau Pun bertanYa:

Qaabfa maa ktuth-bukum ayyutwl munaluun : Ibrahim bertartya lngi:
dApalah urusanma wg lebih iisar walwi orcng-orumg yng dintns Tffian? "

Setelahlbrahimmengetahuibahwaparatamunyaitumalaikatdan
memberitahukan tentang su-atu hal png Ineryatatri kebiasaan, Fitu memberi

tahu batrwa dia akan riemperoteh putera, maka beriau pun bertanla kepada

*rnpr .Apakatr ada urusan yang besar png menjadi maksud kedatanganmu

selain kabar gembira ini?"

Beliau bertanp demikian, karena menangkap dari pembicaraan mereka bahwa

kedatangan tamunla itu bukanlatr untuk membana kabar gembira kepada Ibrahim

saja. 
.rcJtapi un1oi suatu urusan png lain tagi. Mereka datang bukan seorang

diri. Iglau sekadar menggembiiakan Ibratrim saja' cukuplah satu malaikat'

sebagaimana telatr te4adlepada Z,akaia dan Marpm. Kalau memang hanya

on*[ menggembirrt* t tt itu mereka datang, tentulah hal itu png mula-mula

mereka terangkan.

@aluu inrua unilrwa ilot qaumim muirimiin : Merelu meniawab:
;saungguhnya lwni diurus tr.epada luumyang berbrnt dosa.'

Ittat aah luu-thin innaa I,a mwwiiuuttum aima'iin : Alan tetqi l<eluarya

Ittth, tami stnggutt alan melepaslanmerekn semuo'tya'

Kami, kata para malaikat, diutus kepada kaum Luth )ang mesum itu untuk

membinasakan mereka dengan azab. Hanla keluarga Luth dan para pengikutnp

yang kami lePaskan dari azab.
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Illam m<nltuu qoddttnoa inruhoa la milul ghaabiriin : Keanli isterinlw
yang Kami telah tetapkan menjadi oftmg-otailg yang kelal dalam aub.

Kami tidak membinasakan keluarga Luth dan para pengikutnp, kecuali
isterinya png Allah telah menetapkan dia termasuk orang-oftrng png kekal dalam
kekafiran dan yang akan dibinasakan beserta mereka.

Malaikat menpndarkan pekerjaan ini kepada diri mereka untuk memberi
pengertian bahwa mereka sangat dekat dengan Allah.

Fa lanmaa joat aala luu4hinil munaluun. Qgalo inrwkum qaumun
munlwruun : Mala ketil@ datang utusan-utusan nthan kqada Inh, malta
Ittthpun berlata lcqada merela: 'Sesungguhrrya lannu adalah oflutg-omng
yang tidak dikennl.'

Setelah para malaikat meninggalkan Ibratrim dan datang ke negeri Luth,
Luth pun tidak mengenal mereka, sehingga berkatalah beliau: 'Dari mana kamu
ini dan untuk apa kamu datang. Aku khawatir kamu akan menimbulkan kesukaran
kepada diriku."

Penyebabnp Luth mengatakan demikian karena para tamunya itu masuk ke
tempatnla secara menyerbu. Selain itu, para malaikat itu menyerupakan diri
sebagai pemuda-pemuda tampan, sehingga Luth takut mereka akan diperkosa
oleh kaumrya.

Qaaluu bal ji'rualu bi maa lwanuu fiihi yamurTiltn : Jawab utusan-
utusan (malailat) itu: "Sebenarnya lami datang kqadamu dengan aznb
yang laummu memgulannya. "

I(ami, kata para malaikat itu, datang kepadamu bukan membawa sesuatu

)ang tidak kamu sukai. IGdatangan kami membawa sesuatu )ang menyenangkan
kamu, pitu ingin mengazab kaummu yang mendustakan kamu. Mereka itu tidak
perqrya akan datangnya azab dan tidak membenarkan kamu.

Wa aataitualu bil haqry wa intwa h shaadiquun : "Kami telah datang
kcpadamu dcngan membavta urusan yang hak (berwr) dan bahwa lami
sungguh sebagai orung yang benar."

Kami, tambah malaikat itu, datang membawa urusan )ang pasti terjadi png
tidak dapat diragu-ragukanlagi, pitu azz;b yangsudah ditetapkan untuk kaummu.
Sesungguhnp kami adalah orang-orang png benar dalam pembicaraan kami.

Fa asri bi ahlilu bi qith'im minal laili : 'Maka berjalanlah dengan
keluaryamu pada aWir mal.am.'

Pergilah, wahai Luth, beserta keluargamu png beriman pada akhir malam.
IGluarga Luth, menurut riwalat, terdiri atas dua orang anak gadisnla.
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Wat tabi' dbaarulrunt : Don berjalanlah di belalang kehnryamu.

Berjalanlatr kamu di belakang keluargamu, kata malaikat lagi, supap kamu

dapat mempertatrankan mereka dari musuh png datang dari belakang. Selain

itu, supala kamu dapat mendorong mereka untuk berjalan cepat dan dapat

memperhatikan keadaan mereka, sehingga jangan sampai ada di antara mereka

)ang tidak meneruskan perjalanan.

Wa lru yahafit mh*um ahadun : Danianganlah seomng pun di antam
lannuyang berpaling lre belalang.

Janganlatr seseorang daripada kamu, jelas malaikat, menoleh ke belakang,

ketika mendengar suara halilintar, supala mereka tidak melihat azab yang

ditimpakan kepada penduduk kota png kamu tinggalkan dan supala hati mereka

tetap kuat untuk berhijrah, berpindah ke tempat )ang baru.

Wam dhuu lui4su tu'maruun : Dan berjalanlah lamu l<e manta lamu
dipertmahlan.

Tbruskan berjalan ke tempat png kamu tuju dengan tidak usah menoleh-

noleh ke belakang melihat kota png kamu tinggalkan. Menurut riwalat, Luth
dan keluargarya menuju ke Spm (Suriatt).

Wa qa4hainaa iloihi dztolil@l amru : I(atni telah mantaltyulan lrqadarrya

urusan itu.

Kami telatr wahyukan kepada Luth bahwa azab yang ditimpakan kepada

kaumnla adalatr hal png pasti terjadi.

Anrw daabilalua-ulao-i maq4huu'um mush-bihiin : lkitu sesunggultnya

merela semwt dari autal sampai lee alihir alan dibinasakanpadapagi hari.

IGmi telatr mevatryukan kepada Luth bahwa seluruh kaumnya dari awal

hingga akhir dimusnatrkan padapagi hari itu, tidak seorang pun )ang ditinggalkan.
Di dalam surat ini, Allatr lebih datrulu menerangkan tentang azab yang menimpa
kaum Luth dan tentang kemusnahan mereka, sebelum Allah menerangkan apa

png dilakukan oleh kaum Luth terhadap tamu-talnu Luth itu.

Wa jaa< ahlul mtdiinati yastab-syiraun : Datanglah pendtdttk kota
beryembiru menerima tanu-tarnu me reka.

Penduduk kota Sadum, ketika mendengar ada tamu pemuda-pemuda ganteng

datang ke tempat Luth, bergembira karena ingin berbuat mesum (homoseksual)

dengan tamu-tamu itu.

Diriwalatkan, isteri Luth memberi tahu mereka bahwa di rumahnp singgatt

tiga pemuda )ang sangat tampan )ang tidak ada tolok bandingnla. Mendengar
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itu, mereka langsung pergi ke rumatr Luth untuk merangkul ketiga pemuda
tersebut.

Ictika Luth melihat kedatangan kaumnp itu, beliau berkata:

Qgalt itnw lua-ulaa-i dlwifii fa laa taf4lwhuun : Dtth berl<an: "sesung-
guhnya merela adalnh tamuh4 mala janganlnh lannu mengaiblian aht."
Luth berkata kepada kaumnya: 'Mereka ini tamuku png harus aku mutiakan.

Janganlah kamu bertindak mesum @omoseksual) terhadap mereka karena png
demikian itu menghinakan diriku."

Wat taqullaalw wa laa tuklt-zuun : 'Bertalcwalah kepada Allah dan
janganlah lamu menghirulan aht.'
Kata Luttr selanjutrya, bertakualah kepada Allah dan peliharalah dirimu

dari tertimpa siksa-Np dan janganlah kamu menghinakan daku dengan
memperkosa mereka.

Qaaluu a w ahn runhalu' anil' aahmiin : Kautn bt h menj awab :'Ap alah
lanni belum mencegah lamu dari menjamu seseomng?"

IGta kaum Luth menjawab: 'Apakah kami belum melarang kamu untuk
menerima seseorang tamu atau menempatkan seseorang tamu di dalam kota kami?"
IGum Luth ketika itu selalu memperkosa para perantau lelaki png datang ke
negeri mereka. Luth selalu mencegah mereka berbuat demikian, tetapi mereka
selalu melawanrya, dengan melarang Luth mencampuri urusan mereka.

Sgala lua-ulta-i banaatii in kuntumfu'iliin : Inh berlata: 'Itu gadis-
gadisht, lraytinilah mereka jila lutnu mau melaksarwlun perintahht.'

Berkatalah Luth kepada kaumnla: 'Itu para perempuan, kawinilah mereka.
Jangan kamu kerjakan apa )ang diharamkan oleh Allah. Iakukanlah png demikian
jika kamu orang-orang )ang menuruti perintahku."

Luth menamakan perempuan-perempum umumnla ftaumnp) dengan anak-
anak gadisrya karena Rasul iru dipandang sebagai alah bagi sesuatu umat.

La 'amndu intuhum la fi.i sak+atihim ya'mahuun : Demi hidtpmu,
s esunggularya mercla terus-menerus dalam leesesatan.

Allah berfirman kepada Muhammad: 'Demi hidupmu, wahai Muhammad,
sesungguhnp kaum Luth itu adalah orang-orang )ang terus-menerus melakukan
kesesatan. "

Ada yang berpendapat bahwa png berkata di sini ialah malaikat. Mereka
berkata kepada Luth: 'Demi hidupmu wahai Rasul."
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Menurut pendapat sebagian ahli taftir, Allah harya pernah bersumpah dengan

hidup Muhammad, tidak pernatr bersumpah dengan hidup seseorang png lain.
Kalau demikian halnla, png bersumpah di sini ialatl Allatl. Dia bersumpah

dengan hidup Muhammad. Hal ini menunjukkan kepada keutamaan Muhammad.

Fa a-kha4zpt-humush shaihatu musy-riqiin : Mala merelu pun
dimusnahlan oleh lnlilintar ketika matahari terbit.

Maka, turunlatr azab png ditunggu-tunggu itu berupa halilintar )ang memus-

nahkan mereka sewaktu matatrari terbit. Oleh karena azab iw datang pada wattu
pagi dan selesai ketika matatrari terbit, maka di sini dikatakan musyriqin :
ketika matahari terbit, sedangkan sebelum ini dikatakan mushbihin: pada waktu

subuh.

Fa ja'alnu 'aaliyahoa saafilalwa wa am4lwmat 'ala.ihim hiiaaruam
min sijiiil : Kami pun menjungkirbaliklan leon-kota merela dan Knmi
menurunlan hujan batu dari tanohyang l<ems lrqada merela.

I(ami (Allah) menjungkirbalikkan kota itu dan Kami mencurahkan hujan
batu png dibuat dari tanah png keras atas diri mereka. Ringkasnya, azab yang

ditimpakan oleh Allatr kepada mereka adatiga macam:

Pertama: Suara halilintar )ang sangat mendahsyatkan.

IGdua: Menjungkirbalikkan kota mereka.

IGtiga: Menurunkan hujan batu.

Inru fii dznalilu la aayantil lil mutawassimiin : Ynng demikian iru berur-
benar terdapat tanda (buloi) bagi orang-orang yang suka mengambil
perumparuMn.

Apa yang IGmi lakukan rcrhadap kaum Luth merupakan tanda dan petunjuk

bagi orang-orang )ang suka berpikir, yang melihat sesuatu dengan kacamata

)ang menampakkan pelajaran dan png suka mengambil misal dengan kejadian-
kejadian di alam ini.

W iltnalua la bi sabiilim muqiim : Sesung girnya kota-fu)ta merela terlaak
di nnu jalanyang rrusih ada beka-bekasrya.

Kota Sadum, laitu kota kaum Luth, terletak di jalan png dilalui oleh orang

Quraisy ke Spm png sampai sekarang masih ada bekas-bekasnp. Orang-orang
png pergi dari Hijaz ke Spm masih dapat melihat bekas-bekasnp itu.

Inru fii d?oolilu la aoyaul lil mu'miniin : Sesunggufurya yang demikian
iru terdapat tanda bagi onmg-otailg yang beinun:
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Apa 1ang I(ami lakukan terhadap kaum Luth, kata Allah selanjutrya, pitu
I(ami membinasakan mereka dan l(ami melepaskan Luth beserta keluarganla,
sungguhlah mengandung petunjuk-petunjuk yang nlata bagi orang-orang )ang
beriman dan membenarkan Allah serta rasul-rasul-tlp.

Sesudah menerangkan kisah Luth, Allatr pun mengisahkan kisatr kaum
Syu'aib, firman-N1a:

Wa in luaru ash-ltotbul ailuti b zltmlimiin : Pendtdtk al-Ailah (swtu
perladangan yang penuh dmgan pohan-pohon) ada.lah ofttttg-orumg yang

zalim.

Penduduk-penduduk al-Aikah adalah orang-orang benar-benar png bertabiat
zalim, mengingkari kebenaran, serta tidak siap beriman kepada Allah dan Rasul-

Np. Allah mengutus Nabi Syu'aib kepada mereka dan kepadapenduduk Madyan,
tetapi mereka mendusakanrya.

Fenduduk Madpn atau penduduk al-Aikah (adang yang penuh dengan pohon-
pohon) adalah orang{rang }ang mempersekutukan Allah, membegal orang-orang
png berlalu lintas, mengurangi takaran dan timbangan, maka Allah menyiksa
mereka dengan petir dan gempa.

Fan taqamtua mfufuan : Mala lfuni pun mcngambil penbalasan terladap
merela.

Sebagai pembalasan terhadap mereka )ang mencemari jiwarya dengan
kekafiran dan kemalsiatan, maka Kami pun mengaab mereka. I(ami menimpakan
panas terik selama tujuh hari png cerah kepada pbnduduk al-Aikah dengan tidak
dapat dinaungi oleh sesuatu naungan. Selain itu, Allah juga mengirimkan awan.

Maka mereka pun berteduh di bauahrya. Bersamaan dengan itu, Allah menurunkan

api dari awan, )ang kemudian memusnahkan mereka. Iulah azab png dinamakan
azab hari naungan.

Wa inrwhumoa la bi furuamim mubiin : Dan sesungguhnya kota penduduk
al-Ailah dan l<ota laum ltth terletak di jalanyang nyata.

I(ota penduduk al-Aikah dan kota kaum Luth berdekatan Empatnla dan

keduanp terletak di jalan png dilalui oleh manusia )ang belum lenlap bekasnp.
Kisah Syu'aib ini diterangkan oleh Allah pula dalam surat asy-Syu'araa.

Sesudah menerangkan kisah penduduk al-Aikah dan Madyan, Allah pun
menerangkan kisah Saleh, dengan firman-N1a:

Wa la qad ltdz4uba ash-lutbnl hijril munaliin : Sunggult pendrdtk
abHij r mendustalun pam msul.
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Pendudgk tl-ttrjt, pitu Tbamud atau kaum Nabi Saleh, juga mendustakan

Nabi Saleh png diutus kepada mereka. Maka dipandanglah mereka mendustakan

semua rasul Allatr. I(arena semua rasul itu menlrcru hamba Allah kepada tauhid

dan pokok-pokok agama )ang umum png berlaku sepanjang masa dan segenap

umat.

Wa mtainaahum ooyaatinotfa kunuu 'anhan mu'ri4hiin : Kami telah

monp erlituttant kqada nurcla oyatoyd Kafiii, nanntm merela marulinglant
diri dari tyat-ayat ini.

IQmi telatr memperlihatkan kepada mereka semua huiiah png menunjuk

kepada kenabian Nabi Saleh, seperti unta dan lain-lain. Tetapi mereka tetap

berpaling dan tidak mau memikirkanrya.

W fuarutu y anttitutou nirul iifuuli bny wtan aaminiin : Mercla mesnnlwt

gtnung- gunung mluk membrnt rumnh merela yang terp eliharu.

Merekalatr png memahat rumatr-rumahn1a di gunung-gunung supala mereka

aman dari keruntuhan Oan dari pengintaian pencuri dan dari gangguan-gangguan

musuh. Hal ini telatr dijelaskan dalam surat al-Araaf.

Kemudian Altatr menerangkan waktu kebinasaan mereka, dengan ftrman-
Nla:

Fa a-klu4zttJr.umus slwiltau mush-bihiin : Mereka dimusnahlan oleh

stnm petir pada wabu Pagi lwri.

Maka mereka dibinasakan oleh suara petir pada pagi hari yang keempat dari

hari png diancamkan kepada mereka bahwa mereka akan diazab.

Fa ntu aghnm'anhum moa knanuu yaksibuun : Mal(a, semuo apa yang

mereka keiakan tidaklah dapal mmolak aznb yang mmimpa merela.

Segala dala upap mereka, memahat gunung untuk dijadikan tempat tinggal,

serta mengumpulkan harta dan segala alat perlengkapan lain tidak dapat menolak

aratb yangmenimpa mereka. Mereka semua roboh tersungkur ketika azab Allatt
datang menimparya.

KESIMPULAN

Dalam Lyat-tyat ini, mula-mula Allatr menerangkan tentang keadaan diri-
Nla, )ainr Matra Fengampun dan batrwa azab-Np adalatr azz;b yarry matra pedih.

Sesudah itu Allah meneranglan wa'ad dan wa'i6Np. Allah meryatakan kabar

gembira png disampaikan kepada Ibrahim dan kebinasaan kaum Luth png berbuat

mesum @omoseksual), kebinasaan kaum Syu'aib yang mengurangi takaran, serta
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timbangan dan kebinasaan kaum T5amud png gagah perkasa dan mempuryai
kekayaan png melimpah ruatr. Mereka dimusnatrkan oleh petir pada waktu pagi,

harta mereka pun tidak dapat membantu dan menolong mereka.

600

(85)Kami tidak menjadikan langit dan
bumi serta segala yang ada di
antaranla, melainkan dengan hak dan

sesungguhnya hari kiamat pasti
datang, maka maafkanlah mereka
dengan permaahn 1ang baik.

(86) Sesungguhqra Tbhanmu, iulah T[ban
Yang Maha Pencipta lagi Maha
Mengetahui.

ddlti,wii;lt

grfw.C,6,<tg+y$t(itdt
q#@,t6',{Cleaf;,ru

TAFSIR

Wa mot khabryu samaowmti wal ardlw wa mto bairuhwua illoo bit
luqq, : I{ami tidaknotjadikan lansit dan bumi sena segalayvng ada di
antaruilya, melainkan dengan lwk @awr).t6

I(ami tidak menjadikan langit dan bumi beserta segala png ada di antaraqa
dengan sia-sia. Kami menjadikan keduanp dengan adil dan insaf untuk
memberikan pembalasan kepada mereka semua png berbuat ihsan dengan surga.

lh imas sao'ota la aatiyam : Don seswggulvtyalwi kiunatpasti daotg.

Hari kiamat pasti akan datang, tidak dapat diragukan lagi, dan di sanalatt

Allah mengazab orang )ang la5ak menerima azab serta memberikan surga kepada

orang )ang berhak menerimanla.

Fas h frhis h-s tu\-lwl j uttiil : Maka maafkontah mercka deng an p e @an
yang baik

Watrai Muhammad, berpalinglah kamu dari mereka dengan cara png baik
dan tatranlah gangguan mereka dan maafkanlah mereka. Berkatalah seb4gian ahli
tafrir: 'Ferintah ini disampaikan sebelum Arrunperintatr untukmemerangi oran$-

orang musyrik. Sesudatr turun alat perang, makawr-malratfil.lah (terhapuslah)

alat ini."

16 lhitkrn d€ryrn rkhir S.Z): Ttaahaa.
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Tetapi menurut ar-Razi, dengan alat inr Thhan bermaksud supa5a Muhammad
memperlihatkan sikap png baik dan suka memberi maaf. Karena itu, bagaimana
kita mengatakan bahwa alat ini telah maruulfi.

Inru mbbalu huwal klwlaaqul 'aliim : Sesungguhnya Tbhanunu, itulah
fultattyang Malw Pencpta lagi Molw Mengetahui.

Thhanmu adalah Tlrhan Yang Maha Fencipta png menjadikan mereka dan
menjadikan segala sesuatu. selain itu juga Thhan Yang Matra Mengetahui segala
perbuatan mereka, baik png mereka kerjakan maupun png mereka tinggalkan.

KESIMPULAN

Dalam tyat-ayatini Allah menerangkan batrwa orang{rang kafir meninggalkan
semua png dikehendaki oleh hikmatr dan maslahah dari Tbhan png menciptakan
langit dan bumi. TUhan menciptakan alam semesta ini untuk beribadat kepada
pencipta-Np. Namun demikian, orang-orang kafir tetap menyembatr berhala.
Maka sudah selalaknplah bumi ini dibersihkan dari mereka.

601

(87)Srrngguh IGmi telah memberikan
kepadamu tujuh ayat yang pem-
bacaannya diulang-ulang dan al-
Qur'an lang besar.IT

(88) Janganlah kamu memanjangkan dua
matamu kepada sesuafi )ang tclah
Kami jadikan tampak indah bagi
beberapa golongan yang kaftr, dan
janganlah kamu gelisah aaS mereka
dan rendahkanlah dirimu kepada
semua mukmin png mengihrti kamu.

(89)Katakanlah:'Sesungguhnya aku
adalah scorang png membaua kabar
takut )ang sangat nlata."

(90) Sebagaimana IGmi telah menumnlan
siksa kepada mereka yang telah
membagi-bagikan alQur'an.

t'u|;:|!Ci[r5j
@5,Lfl]

;A1VJe3cJlW'o.ii<)'{L\-"#t#.x,

6'4ogtaJg;

r7 Kridm dcngrn S.1: al-Faetihah.

lrrii',\bgjw
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(91)'6itu, mereka png menjadikan al-

Qur'an berPilah-Pilah. r8

(92)Maka demi Ttrhanmu, Kami benar-

benar akan menanYai mereka
semuanla.

(93) lbntang apa )ang mereka kerjakan.

(94) Siarkanlah dengan terang-tenngan apa

png diperintahkan kePadamu untuk
menyiarkannya dan berpalinglah dari
orang musyrik.

(95) Sesunggtrhrya IGmi telah memeliham

kamu dari kejahatan orang Yang
memperolok-olok kamu.

(96)Yaitu mercka yang di samPing
menlambah Allah, juga meqambah
tuhan png lain. Maka kelak mereka

akan mengetahui.

(97) Sungguh, Kami mengetahui bahwa

kamu bersempit dada atas apa )ang
mereka kttaken.

(98)Maka bertasbihlah kamu dengan
memuji T[hanmu dan beradablah
kamu beserta omng-onmg fang sujud.

(99) Sembahlah T\rhanmu hingga kamu
menghembuskan naPas Yang Peng-
habisan.

S;t

&o);;Sg:l'a,-t8#,fi

a*a-glAraS|$itb*

er4ai\ittrisQ;rfil

erojyrr:},gf1

,,u{.;xt;;,h}vji1,er6

d'*;Ht:!C*{€r

3i:'i,t\6rti,yt|L*-.,-ltr
oiorle.

&;A'efh?'fi.ji;6

TAFS!R

Wa h qad aaainaakn sab'am mbul ma4saaniiwal qur'auul'a'zliim :
Sunggih lfumi telnh mernberilan kqadamu ruiuh ayat yang pembacaannya

diulang-ulang dan al-Qur'an yang besar.

Demi Allah, Kami telatr mendatangkan kepadamu, hai Muhammad, tujuh

alat )ang dibaca berulang-ulang. I(ami telatr pula memberikan kepadamu al-

Qur'anul 'a-zhim.

Paraulama berselisih pendapat tentang apa )ang dimatsud dengan rujuh alat

png dibaca berulang-ulang. Sebagian mereka berkata bahwa png dimaksudkan

lOJrf, surat al-Faatihah. Bukhari dan Muslim meriwalatkan hadis dari Nabi

ts I(d&o deogan bogian ahir 5.6: al-An'am dari 159; bsgiar 8tfiir S.44: ad-Dulftaan;

S.7: al-Araaf; S.Z): Thaahaa; dan 5.61: ubshatr
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)ang menunjuk hal i11r. Al-Faatihatr itu dibaca berulang-ulang pada tiap sernbahpng

dan pada tiap rakaat. IGta setengatr ulama: 'Dinamai al-Faatihah dengan al-

Sal'ut na*aani karena al-Ratihatl mengandung puji dan sanjung kepada Allah. "

Sebagian ulama png lain mengatakan bahwa png dimaksud dengan 
*tujuh

alat )ang dibaca berulang-ulang" adalah tujuh surat png panjang-panjang. Yaitu

al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisaa', al-Maidah, al-An'aam, al-Araaf, al-Anfaal,

dan at-Thubatr (kedua surat )ang terakhir dipandang satu). Surat-surat tersebut

dinamai dengan 'Surat-surat png berulang-ulang" karena kisah-kisah, hukum,

dan hal-hal png mengenai pidana diulang-ulang sebutanrya dalam surat-surat

tersebut.

Ada pula png berpendapat bahwa png dimalsud dengan tujuh alat png
berulang-ulang ialah seluruh al-Qur'an.

Laa tamrdnnrw'afiuikt illaa maa matta'nog bihi azwaaiam mililtum :
Ianganlah lamu memonjangkon An natamu kqada seswfiu yang telnh

Kani jadikm tanipak indah bagi beberupa golongan yang lafir.

Janganlatr hatimu dibimbangkan atau diragukan oleh hiasan dunia png telah

Kami jadikan sebagai harta benda bagi orang-orang ka1a, baik Yahudi, Nasrani,

maupun musyrikin. Sebab, di balik kenikmatan png mereka peroleh, siksa png
maha berat menantinla.

Ringkasrya, Allah berfirman kepada Muhammad: 'IGmi telah memberikan

al-Qur'an kepadamu. Maka orang png telatr diberi al-Qur'an janganlah tamak

kepada harta benda dunia png diberikan kepada beberapa golongan orang kafir.

Segala harta benda itu akan hilang leryap.

Berkata Abu Bakar ra.:

"Bamngsiapa diberi al-Qur'an, tetapi dia berpendapat fuhwa omng yang diberi

kedniaan lebih uanw daripafu dirirtya, maka berurtilah dia mengecill<an yang

besar dat membesarkan yang kecil."

KiAb ini, walaupun latrirnla ditujukan kepada Muhammad, Damun sebenarnla

merupakan pelajaran bagi kita semua sebagai umatnla.

Wa lm tahznn'abihim : Dan janganlah lannu gelisah terludry merela.

Janganlatr hatimu merasa gelisatr atas orang-orang kafir, karena mereka tidak

mau beriman. Rasulullah saw. sangat menginginkan supala semua manusia

beriman kepadanla dan sangat mengharapkan orang-orang kafir tidak terus-

menerus dalam kekafiran.

Sesudatr melarang Nabi memandang orang-orang kafir png ka1a, maka Allah

menganjurkan Nabi merendatlkan diri kepada orang-orang fakir png Islam,

firman-N1a:
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Wakhfidh janaahoha lil mu'miniin : Dan rcndahl(mlnh dirimu bagi semn
ontng mubninyang mengihtti lamu.

Bersikaplah lematr-lembut kepada para mukmin dan janganlah berlaku kasar

kepada mereka.

Wa qul innii arun ru4ziirtrl mubiin : Katalantlah: "Sesungguhnya aht
adalnh seomng yang membawa labar tahtt yang sangat nyata.'

Ihtakanlah kepada mereka: 'sesungguhnp aku adalah seorang pembawa

kabar takut )ang nlata." Tegasnla, Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa

mereka akan ditimpa oleh azab, iika terus-menerus dalam kesesatan, seperti

keadaan umat-umat terdahulu, png telah dimusnahkan oleh Allah karena

mendustakan rasul -rasul -Nfa.

Ihmaa anulrua'alal muqtasimiin Alla4iiilw ia'alul qur' <arw'i4hiin :
Sebagaimana lfutni telah menurunlwn silrsa l<epada merela ydng telah

membagi-bagilun al-Qur'an. Yaitu, merela yang meniadilun al-Qur'an
berpilah-pilah.

Sebagaimana IGmi telatr memberikan al-sab'ul matsani kepadamu, begitu

pulalah Kami tetah memberikan kepada orang-orang png sebelummu, Yattudi

dan Nasrani, dengan Kitab Thurat dan I4jil. Thpi mereka membagi-bagi al-Qur'an
dan memilah-milahnp. Mereka beriman dengan sebagiannp, )aitu bagian png
sesuai dengan Kitab-kitabrya masing-masing dan mengingkari sebagian png
lain karena tidak sesuai dengan hawa nafturya. Ada di antara mereka lang
mengatakan: 'Surat ini untukku." Yang lain berkata: 'Surat ini untukku."

Akan tetapi bisa juga bahwa png dimaksud dengan al-Qur'an dalam alat ini
adalatr kitab-kitab mereka yang mereka baca, tefapi mereka harya mengimani

sebagian dan menolak sebagian png lain.

Sebagian ulama mengatakan bahwa png dimaksud dengan orang )ang
membagi-bagi di sini adalatr orang{rang Quraisy lang membagi jalan png dilalui
oleh manusia. Maka tiap golongan dari mereka berdiri di suatu tempat untuk
menakut-nakuti manusia png mengikuti Nabi.

Dan boleh juga kita memberi makna 'sesungguhrya aku atlalah pembawa

kabar takut )ang nlata" dengan 'sesungguhnla aku menakut-nakuti kamu dengan

turunnla azab" sebagaimana azab itu telah turun kepada orang-orang )ang
membagibagi al-Qur' an.

Fa wa mbbilu h rwsdantuhum aima'iin. Anmaa katnuuya'maluu.n:
Mala demi lbhanmu, I{ami bgtur-berur alanmerunyai merela semuanya.

Tentang apayang merela l<eriakan.
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Demi Tlrhanmu, Kami akan menanlai mereka semua, apa )ang mereka telah

kerjakan dan IOmi akan memberikan kepada mereka pembalasan )ang setimpal.
Diriwalatkan oleh Abu Ja'far dari ar-Rabi' dan Abil 'Alilah tentang tafsir ayat

ini, katanla:

Altah bertanya kepada semilo hamba-l,tya pada hai kiamat tentlng dua hal: 1.

Tennng apa yang nurcla sembah, dan 2. Bagaimara mereka mertyambut seruon
Rasul."

Allah memerintahkan Rasul-Np untuk menlampaikan risalah kepada semua

hamba-N1a, secara terang-terangan karena cara bersembunyi-sembunyi telah lewat,

firman-Nya:

Fash da' bi maa tu'marrt wa a'ridh' 'anil musy-ikiin : Siarlanlnh dengan

temng-temngan apa yang diperintahlun l<epadamu untuk menyiarlanrrya
dnn beryalinglah dari omng musyrik.

Maka siarkanlah agama Allah dengan terang-terangan dan tantanglah orang-

orang musyrik tersebut, sertia janganlah kamu mempedulikan apa )ang mereka

katakan. Jangan lagi kamu akutkepada mereka, karena Allah akan memeliharamu

dari gangguan mereka. 
:.

Innna lwfairualul mustahziiin : Sesunggilhnya l{ami tel,ah memelihara
lamu dnri l<ejahatan orung yang memperolok-olok l<amu.

Kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang )ang mengolok-olokmu
dan mengolok-olokkan al-Qur'an. Mereka semua )ang mengolok-olokkan
Muhammad dan al-Qur'an secara sangat keji telah dimusnahkan oleh Allah.
Mereka itu terdiri dari lima orang tokoh Quraisy, pitu: al-Walid ibn Mughirah,
al-Ash ibn Wa-il, Adi ibn Qais, Aswad ibn Abdi Muththalib, dan Asuad ibn
Abdu Yaghuts. Mereka semua mati dengan sebab-sebab png kecil.

Alla4ziituyaj'aluutu ma'allaahi ilaahan aa-kham : Ynitu merelayang
di samping menyembah Allah, iuga menyembah tuhan WnE lnin.

Fa saufa ya'lamuun : Mala t<elak'rnereta alun mengetalui.

Mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannla kedka azab menimpa
mereka. Yaitu pada hari Allah memberi pembalasan kepada segenap manusia

terhadap amalan-amalan mereka.

Wa la qad ru'lamu awwlu ya4hiiqu shafuulu bi maa yaquuluun : I{orni
berar-bernr mengetahui bahwa lamu benempit dada dengan apa yang

merel<a latalan.

I

I
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Fa sabbih bi turndi mbbikn wa kum mirws saaiidin. wa'bud mbbalu

tuuaa ya'tiyalul yaqtin : Malu furtasbihla]t lannu dengan marui i Tfulwma

dan bemdablah lannu bes ena omng -omng yang suj ud. Sembahlah Tfuhnnmu

hfuga lamu menghembusl@n napas yang penglnbisan.

Obat png mujarab apabila timbul kesempitan dada adalah tasbih, taqdis,

ruku', sujud, memperbaryak ibadat, dan membuat perhubungan dengan Allatl,

karena ,e.uan1a itu menyucikan nafsu dan menguatkan jiwa- Rasulullah saw',

apabila menghadapi sesuatu kesulitan dan kesukaran, beliau bangun

bersembahpng.

Dan sembahlah T\rhanmu, wahai Rasul, sehingga kamu menghembuskan

napas penghabisan. Tegasnla, sembahlah Tirhanmu di semua masa hidupmu.

Jangan ada sesuatu saat pun png terluput dari ibadat.

Firman Allah ini memberi pengertianbatrwa ibadat, seperti sembahpng dan

lain-lain, wajib atas manusia selama masih berakal.le

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allatr menerangkan bahwa Dia memberikan kepada

Muhammad as-Sab'ul matsani dan al-Qur'anul' a-Zhim. Muhammad juga telah

dilarang bersedih hati, terhadap orang-orang kafir png tidak mau beriman atau

nikmat-nikmat )ang mereka peroleh di dunia ini, serta menyuruh Muhammad

bertawadhu' kepada orang-orang mustimin. selain itu Allah memerintahkan

Muhammad supala menakut-nakuti orang-orang musyrik dari akibat perbuatan

mereka dan memirintatrkan Muhammad supala mengembangkan spriat-spriat-

Nya dengan terang-terangan. Jangan memperhatikan caci-maki orang-orang

musyrit<. SeUagai penawar dalam menghadapi segala kesulitan, adalah tasbih,

tahmid, dan memperbanyak ketaatan kepada Allah.

KESIMPULAN ISI SURAT INI

Di antara kandungan surat al-Hijr adalah:

1. Menegakkan dalil-dalil png menunjuk kepada adanp Allah di alam rap

2.

3.

dan kejadian manusia.

IGdurhakaan iblis kepada Allah dalam mematuhi perintatr bersujud kepada

Adam dan tanp jauab png terjadi di antara iblis dengan T\rhanrya dan

permintaannla agar dipanjangkan umurnp sampai hari kiamat'

Keadilan penghuni surga dan penghuni neraka di hari kiamat'

re Baca: al-Bul&ari 18: 17 no. @.
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6.

7.

8.

Kisatt beberapa nabi dan tentang umat-umat png telah dibinasakan oleh
Allatr.karena mendustakan rasul-rasul-Nya.

Menerangkan nikmat png paling besar png diberikan kepada Nabi, pitu
as - Sab'ul masani dan al-Qur' anul' azhiim.

Mencegah para mukmin loba terhadap perhiasan du.nia.

Memerintahkan Nabi untuk berlaku lemah-lembut kepada para pengikutnp.

Memerintahkan Nabi men),eru hamba Allah dengan c:tra terang-terangan
dan menantang kaum musyrikin.

Menyuruh Nabi supap mengobati jiuanla png gelisah dengan tasbih dan

ibadat.
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xvt
AN.NAHL

(Lebah)

Diturunkan di Mekkah sesudah surar al-Kahfi, l}g ayat

Sejarah Thrun
setengah ulama meryatakan batrwa seluruh alat dalam surat ini turun di

Mekkah. Tetapi sebagian png lain mengatakan batrwa surat ini turun di Mekkatr,
kecuali tlga alat terakhir png diturunkan di antara Mekkah dan Madinah seqaktu
Rasulullah kembali dari lJhud.

Nama
Surat ini juga dinamai dengan surat an-Ni'am, karena di dalam surat ini

Allah juga menjelaskan tenrang nikmat-nikmat-Nla.

IGitan dengan Surat Sebelumnp
Persesuaian surat ini dengan surat )ang telah lalu (al-Hljr) adalah lahiriah

surat )ang telatt lalu Tbhan menerangkan keadaan orang-orang png mengolok-
olok Rasul dan mendustakannla, serta mereka semua akan ditanlai pada hari
akhirat. Yang memberi pengertian bahua mereka akin dikumpulkan pada hari.
kiamat dan akan dimintai pertanggungiawaban tentang semua perbuitanrya oi
dunia. Yang demikian itu munasib (sesuai) dengan permulaan surat ini, lang
menegaskan bahwa azarb yang dijanjikan itu hampir datang vaktunp.
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*1)ti4ti't-1
Dengan (menyebut) nanu AlWtyng Malw Pqrurruh,

Wry seruiltiasa mucuruhkon ralmot-I$

(1)

(2)

(5)

(o

(3)

(4)

Tblah hampir datang silsa Allah,
maka janganlah kemu meminta
dipercepat. Sap mengafui kesucian
Allah danDia Maha Ttnggi dari aPa

yang mereka persekutukan. t

Allah menurunkan malaikat-Nya
membawa ruh (wahyu atau alQur'an)
dengan izin-Np (imdat-Np) kepada
hamba-hamba-Nya yang dikehen-
daki, yaitu: takut-takutilah semua

orang kafir. Trdak ada tuhan melain-
kanAku, maka beitakvalah kepada-

trfu.2

Allah telah menjaditan langit dan
bumi dengan hak (benar). Maha
Tmggi Allah dari apa )ang mereka
persekututan.

Allah tclah menjadikan manusia dari
air yang bemng bersih (sperma),
maka tiba-tiba manusia menjadi
penantang ,ang nyata.

Allah telah menjadikan binatang-
binatang png berkaki empat. Dari
binatang itu kamu memperoleh apa
yang bisa memanaskan badanmu dan

beberapa ke,manfiaan lain dan dari
pedanlra Pula kamu malan.

Bagimu binatrng itu sebagai hiasen

dan keindahan pada raktu kemu

iL:+J&,)t"6l,gArq
odr3$KtlLf iiU,{:{1,k'u

v;ic'gu;;,<i;+6519,
6{3

JJ/

eaM;69;f#.'w1,r3!t{4

'e:3j3rw4){iniicr<lr;
@i,;g1,(6,

i€'i'?jibXcG#3i

'KaihdeogmS.5l: adz-Dzariyaat S.2l: al-Aobiyaa',374O; 5.6: a}'An'aam, 57,58,62;

. 5.26: asy-Syu'an+ 14,18,21; S.29: a}'A*ahtrrt, 53,54,55.
2 Krifu dongm bagim swd 5.6' al-Ar'tFm; 5.36: Yaagii4 5.61: a&Shaff, 15; S.42:

rry-Syun" 52; S.Dz ats'Ankafut, 12.13.

ff1i4"]"frt6i6(51
qifrgp
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(7)

membawa kembali pada petang hari
dan waktu kamu menunnrnqa pada
pagi hari.

Binatang inr mengangkut permata
bendamu dari suatu negeri ke negeri
yang lain, yang kamu tidak akan
sampai ke sana dengan tidak
mempergunakan binatang-binatang
tenebut, kecuali dengan menangguqg
kesukaran (risiko) yang berat;
sesungguhnya Tbhanmu benar-benar
Tbhan Yang knlapng lagi Maha
Kekal rahmat-Np.
TUhan telah menjadikan kuda, bagbal
dan keledai, supala kemu menung-
ganginla dan untuk menjadi hiasan
bagimu. Allah menjadikan apa yang
kamu tidak mengetahuirya.

(9) Allahlah yang menerangtan jalan
png lurus. Di antara jalan-jalan itu
ada jalan png meqaleweng. Sekira-
nya Allah berkehendak, tentulah
memberi petunjuk kepadamu semua.

bztzr/-
AJt-*')

.v)jt$l;\ilvfi 6,t'r^!;,VS
7-

(8)

6j;3;4qi:Wr*q

"*>cr;y;lvt4v:@;
@3;1j,1CM-,

rtlifur;;,yrev^;1n'
@euf)K:^J

6a

TAFSIR

Atat amrulhahi fa lM tastalilunltu : Telah lnmpir datang silaa Attah,
mala janganlah lamu meminta dipercqat.

Masa kedatang an az;b png akan menimpa orang-orang musyrik telatr semakin
dekat @ampir datang m,Nanla hari kiamat). I(arena itu janganlatl kamu mEminta
dipercepat. Hari itu pasti datang, karena telatr ditentukan oleh Allah. IGterangan
png dijelaskan oleh Allah, baik pada uaktu lalu maupun pada masa png akan
datang, sama saja, tidak ada png boleh kita ragukan.

Yang dimaksud dengan *amrullah" di sini ialatr azab Allatr dan sitsa-Np
untuk orang )ang terus-menerus dalam kesyirikan dan mendustakan Rasul. orang-
orang kafir Mekkah meminta kepada Muhammad supala azab yang dijanjikan
Rasul segera didatangkan.

sebagian ahli taftir mengatakan: 'Yang dimaksud dengan 'amruilah'di sini
adalah kiamat dunia dan kehidupan semua orang )ang telah mati."

Subhanruhtat wa ta'aalaa 'am moa yusy-rikutn : bta mcngahti kesucian
Allah dan Dia Mahn Ttnggi dari apa yang merela penehttulan.
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Maha Suci Allatr dari bersekutu. Allatl itu Matra Esa dan Maha T[nggal
png berarti tidak mempuqai sekutu dan tidak mempunlai anak. Maha Tinggi

dari semua apa )ang mereka persekutukan dengan Allah.

Mereka meminta kedatangan azab dan kiamat dunia dipercepat atas dasar

mendusukan dan mengolok-olok.

Orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad: 'Bagaimana kamu

mengetatrui semua masalah itu, png hanla diketatrui oleh Allah? Bagaimana

kamu bisa mengetatrui ratrasia-ratrasia Allah dan hukum-hukum-N1a?"

Untuk menjawab pertanlaan mereka itu, Allah berfirman:

Yutwzzifitt maha-ilwta bir ruuhi min anrihii 'alta may ya'ryaa'u min
ibaadihii an an4ziruu antuhuu lo4 ilnnlu illat aru fat taquun : Allah
menurunkan malailat-I,Iya membawa ruh (walryu atau al-Qur'an) dcngan

izin-I,Iya' (imdat-I'lya) kqada lwmba-hantfu-1,{ya yang dikehendaki, yairu :

tafut-tafutilah semrm orailg lafir. Tldak ada tulwt melainlun Ah4 mala
benahtaldt kqada-Kt.

. Allah menurunkan malaikat-Np membawa wahyu dengan iradat-Np kepada

hamba-hamba-Nla png dipilih untuk menjadi rasul. Wahyu itu ialah: 'Beritahulalt

hamba-hamba-trfu batrwa T[han prry menciptakan alam ini adalah Esa. Tidak

ada T\rhan melainkan Dia. IGrenanla tidak ada )ang panlt disembah selain Allah
dan ikhlaskanlatr ibadatmu hanla kepada-Np."

Di dalam al-Qur'an, perkataan ruh beberapa kali diartikan dengan wahyu.

Watryu dipandang sebagai ruh karena membana jiwa baru png menghidupkan

semua hati png telah mati, sebagaimana ruh menghidupkan badan-badan png
mati. Manusia png tidak mempunlai ruh sama dengan sekeping tanah png
berbau busuk, demikian pula manusia png tidak mendapat petunjuk, dianggap

sebagai orang )ang mati.

. Yang dimaksud firman Allatr "dengan perintatr-Np atau iradat-Np dan izin-

Np" adalatr al-Qur'an turun dengan kemauan Allah dan dengan perintah-Np.3

Alat ini juga memberi pengertian batrwa kedatangan uahyu dari Allah kepada

para nabi-Np dilakukan dengan perantaraan para malaikat.

Allah lebih datrulu menjelaskan sesuatu kepada malaikat. Sebab, merekalah

png lebih dahulu menerima watryu dari Allah dengan tidak memakai perantaraan.

Sedangkan png dimaksud dengan wahyu adalah al-Kitab, png oleh para malaikat

disampaikan kepada para nabi.

3 Baca S.42: Asy-Syrnua, ?il\; S.4O: {-}ft1'min, 15; S.19: Maryam, 54; 5.60: al-Mumtahanalu

12; tnrtungbr demgan S.2: al-Bagra[ 185.
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Klwlaqas samoawaati wal ardlu hil luqqi tu aalu,an man yusy-rihaan :
Allah telah mmjadikan langit dan buni turym hak (batar). Mata Ttnggi
Allnh dari apa yang mereka penehtukan.

Allah menjadikan alam png tinggi, Fiur langit, dan alam bmmh, yaitu
bumi, serta segala isirya menurutrencana }ang sesuai denganhikmat-Np. Iangit
dan bumi sama sekali tidak dijadikan secara sia+ia. Allahlah Sang menjadikan
keduanya, tidak ada png meryekutui-Np dalam merujudkan langit dan bumi
itu. Tidak ada pula yang menolong-Np. Maha Ti4ggi A[ah dari bersekutu.
Tidak ada kesanggupan dari seseoftmg selain Allah unnrk menjadikan langit dan
bumi. Karenanla, tidak ada 1ang la)ak kita sembah keorali Allah.

Kluhqal insoaru min ruth-fttin fr i4zto luna ktuqhiimrnn tnubiin :
Allah telah matjadila n marutsia furi air yng fuW funih (ryenna), maka
tiba-tiba manusia menjadi penanmng WA trya.
Allah menjadikan manusia dari setetes air mani. Sesudah melalui beberapa

fase, manusia dikeluarkan ke alam dunia sesudah sempuma kejadianrya dan
sesudah ditiup ruh. Dia pun diberikan makan dan disuburkan tubuhrya. Tbtapi
apabila telah dapat berdiri sendiri, dia lupa kepada Tbhan yang menjadikan,
bahkan TUhan png menjadikan ditanrangpla juga.

Diriwalatkan bahwa ubai ibn Khalaf png tidak membenarkan hari bangkit,
datang kepada Nabi dengan membaca sepotong trlang yang busuk dan berkata:
'Apakah kamu mendakwa, hai Muhammad, bahwa Allah menghidupkan olang
ini sesudah sedemikian busuk?" Berkenaan dengan iu Munlah a5at ini.

Wal an'aa-ma klulaq&at lafurr, filroa dif*w va nanaafi,u wa minhoa
ta'kuluun : Allnh telah matjadikan bhaang-bindotg ywtg berkaki ernpat.
Dari birutang itu lumu manperuleh ryaWg bisa mqnanaskan badanmu
dan bebempa kemanfaatan lain dan dan pafutryapula kanu nokan.

Allah memberi nikmat kepada hamba-hamba-Np derrgan menjadikan unta,
lembu, dan kambing seperti png sudah diremngkan rtelam surat ar-An'arn. Dengan
binatang-binaang itu mereka memperoleh bertngai macem manfrat, sepeni bulu-
bulu (wol), kulit, dan lain-lain, untuk menjadi pakaian dan hamparan, angkutan,
dan dagingnp dapat dimakan.

Wa lakum fiilwa jamaalm hiiru twiihuou wa hiim tosqalu&t, : Baginw
birwtang itu sefugai hiasan dan keinfulwt pafu wabu kanw membawa
kembali pada petang lwri dott wabu kanw msnotwrnya pada pagi lnri.
Kamu bisa menjadikan binatang-binatang ift s€bagai hiasan dan keindahan,

kesukaan dan kegembiraan pada uaku kanu menunnrnn5a kembali ke kandang,
demikian pula di waktu kamu membaranla keluar dari kandangnya ke tempat
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gembalaan. Dalam dua walm ini, halaman-halaman rumahmu penuh dengan

binatang png bersahut-sahutan suaranla.

Hal itu mendatangkan kesenangan bagi orang )ang memandang dan
mendengarnla.

Oletr karena keadaan binamng itu pada vattu dia dibawa kembali lebih menarik
daripada uaktu dibawa perg, maka Allah mendahulukan kata 'membawanla
kembali " daripada'uakor keluarn5a. "

Wa tahmilu a*qulfuon ilaa hlodil bm takuunuu baalighiihi illoa bi
syUqtl anfisi : Bittotutg iu manganghtt permtila bendarnu dari suaru
rcgeri kc ncgeri yotg bh, ytang kanw tidok akan sampai l<e sana dcngan
tidak mempergunakan binatang-binatang tersebut, lcccuali dengan
ntctuttggng kcstrktrwt (risifo] yung beru.a

Binatang-binatang itr meqgangkut barang-barang keperluanmu png berat
dari suatu negeri ke negeri 1a4g lain, png kamu tidak dapat sampai ke tujuanmu
dengan tidak mempergunakan binatang-binatang tersebut sebagai alat
pengangkuum, kecuali dengan menderita kesukaran )ang sangat. Unta adalah
perahu pada4g gurun, kendaraanorang-orang Arab Badui. Allah telah menyiapkan
ufta untuk berjalan di padaag gurun. Allah menjadikan telapak kakinp tidak
terbenam ke dalam pasir serta mempuryai da5a tahan lapar dan haus beberapa

hari lamanp

Iww mbbahton b ruu{w nhiim : Seswggultnya Tfuharunu benar-berur
lblan Wtg Pqtwyng lagi Malw Kekal ruhrwt-|,{ya.

Tirhanmu sungguh Maha krya5ang dan Maha Kekal rahmat-Np. Oleh
karenanla, Allah melimpahkan nikmat-Np kepadamu dan memudahkan bagimu
semua urusan yang sukar. Di antara belas kasihan-Nla kepadamu adalah
menjadikan untukmu binarang-binateng on'aam (ternak) untuk memberikan
berbagai kemanfratan kepadamu.

Wal kltoilaval bighoab wl hmdfu li taftibutiraa wa ziitwtan : Tfuhan

telah msliadikon hrfu, fuglwl dan kelcda| supaya karnu.menungganginya
dan uttuk nsiadi hiasm fuginu.

Allah juga menjadikan untukmu kuda, baghal, dan keledai png bisa kamu
tuqggangi, sekaligus sebagai hiasan, di samping kemanfratan png lain. Walaupun
pada masa sekaraqg ini bermacam-macam kendaraan bermotor telah diciptakan,
namun kuda, baghal, den keledai masih tetap diperlukan.

1 Kaitlan d.g" S.23: elMu'mim, 2l-t2; S.&: Ghtafir, 79-80.
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Segolongan ulama berdalil dengan apt ini untuk mengharamkan daging
kuda, baghal, dan keledai. Kata mereka: "Hewan-heuan itu dijadikan untuk
kendaraan, berarti harus dipergunakan unnJk itu saja." I(emungkinan png dapat
dipahamkan ini telah dihilangkan oleh beberapa hadis.

Wa yakhluqu maa laa ta'lornuun : Attah menjadikan apa yang lamu
tidak mmgetahu@a.

Selain binatang-binatang tersebut, Allah menjadikan apa )ang kamu tidak
mengetahuinla. Ini adalah suatu dalil yang menunjukkan kemukjizatan al-Qur'an
dan menunjukkan bahwa Allah adalah Ttrhan Yang Maha Pencipta, mengetatrui
apa )ang telah ada dan mengetahui apa p4g akan ada. Dalam perkataan ini
masuklah semua kendaraan zaman modern, baik kendaraan darat, laut, maupun
udara.

Wa 'alalhahi qashdtts sabiili : Allnhlah yang menefimglan jahn yang
lunts.s

Allah sendirilah png menuqiuk kita dengan perantar:um rasul-rasul-Np
dan Kitab-kitab-Nla kepada jalan png lurus png meryampaikan kita kepada

)ang hak (benar).

Wa minhaa jaa-irun : Di antara jalan-jalan itu ada jalan yang
menyelaveng.

Dari jalan-jalan ini ada jalan )ang menyeleweng dari keadilan dan kebenaran.
Karena itu, janganlatr kamu mengikutinp. Seba!, jalan itu merupakan jalan setan
dan jalan haua naftu.

Jalan png lurus dan lempang haryalah agama Islam. Sedangkan semua
agama png lain adalah jalan >ang menyeleweng, kalena tidak sesuai dengan
kehendak Allah.

Wa lau syaao la hadaahm ajma'iin : Sekimnya Allah berkehendak,
tentulah memberi petunjukkqada lannu semua.

Seandainya Allah menghendaki, tentulatt Dia memberi petunjuk kepadamu
dengan jalan paksaan. Misalrya kamu dijadikan sebagai malaikat )ang memang
diciptakan untuk beribadat. Atau kamu dijadikan sebagai semut dan lebah dalam
kehidupan sosialmu. Akan tetapi Allatr memberikan kepadamu ikhtiar, lalu kamu
dapat memilih sendiri jalan )ang kamu lalui. Allatr akan memberikan pembalasan
kepadamu menurut amalanmu masing-masing.

5 Ayat ini semakna dengan 5.6: al-An'aam, 153.
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Janganlah kamu lupa batrwa hidqah Allatl itu terbagi dua:

1. Hidalah dalalah - hidalah petunjuk.6

2. Hidalah taufik - Allatl menuntun kita kepada jalan yang benar.T

Sebab trrun aYat

Diriwalatkan batrwa ketika turun alat "Kiamat telah dekat dan bulan telah

terbelah",8 orang-orang kafir berkata dengan sesamanya: *Muhammad ini
menganggap bahwa kiamat telah dekat waktunla.' Maka janganlah kamu

mengerjakan sebagian dari apa png kamu hendak kerjakan untuk kita ketahui

apa )ang akan terjadi."

Setelatr beberapa lama tidak datang apa )ang dikatakan, merekapun berkata:

'Tidak ada sesuatu pun )ang kita lihat terjadi seperti png dipertakutkan kepada

kita.' Ttrhan berfirman: 'IGpada manusia telatr dekat hisab mereka."e

Mendengar itu mereka pun agak sedikit ketakutan. Setelah beberapa hari

berlalu, mereka berkita: 'Ya, Muhammad, kami melihat tidak ada sesuatu pun

yang terjadi." IGmudian turunlatr firman: 'Hampir datang azab Allah."o

Maka Rasulullah pun melompat dan semua manusia mengangkat kepala,

ketika turun alat 'Maka jangan kamu meminta dipercepatkan datangn),a."

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menerangkan tentang telah dekatrya masa kiamat.

Selain itu, menjelaskan bahwa para malaikatlatr yang membawa wahyu kepada

siapa Sang dikehendaki oleh Allah.

Dan Allah itu suci dari bersekutu dan batrwa tidak ada tuhan melainkan Dia.

Karena itu Allah menyuruh kita bertakwa kepada-Np. Allah juga menjelaskan

dalil-dalil lang menunjuk kepada keesaan-Np dan sesungguhrya Allah bersifat

dengan sifrt-siftt kesempurnaan dan kemuliaan.

6 Lihat S.90: al-Balad, 10.

7 Lfuart S.1: al-Faatihah 6.

t Lihat S.54: al-Qamar, 1.

e Lihst S.21: al-Anbiyaa', l.
D Baoa 5.16: arNahl, l.
tr Baca 5.6: arNahl, 1.
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(10) Didah, Allah yang r€lah menurmkan
air dari awan kepadamu untuk
dimirum dan rmtuk trrmbuh-ormbuh-
an tcmpat kemg Penggembalakan
berbagai hevan t€rnakmu.

(ll) Dia telah menumbuhkan dengan
hujan itu tanaman zaitun, kurma,
anggur, dan bermacamaacam hrah-
buahan; bahwasanya pada yang
demikian itu sungguh terdapat tanda
bagi kaum yang mau mernikirkann)a.

(12) Dia memudahkan untukmu malam
dan Siang, matehari dan bulan, dan
segala bintang ditundukkan rmhrkmu
dengan iradat-Nya; sesungguhnya
yang demikian itu benar-benar
teldapat tanda-tanda bagi kaum yang
berakal.

(13) Dan apa yang telah Dia jadikan
bagimu di dalam bumi yang ber-
mac:lm{nac:lm jenisnya, sesunggun-
np png demikian itu terdapat tanda
bagi kaum yang mengingat nikmat-
nikmat Allah.

(14) Dialah yang telah memudahkan laut
supala kemu mahn dari padarya
ikan yang lembut dan kamu m€nge-
luarkan dari laut itu perhiasan yang
kamu pakai. Kamu melihat perahu
berlayar di dalamnya d2n supaya
kamu mencari keutamaen-Nya dan
mensyukuri-Np.

(15) Allah menancapfan beberapa gunung
yang kuknh di bumi supaya bumi
tidak mengombang-ambingkan
kamu. Allah menjadikan sungai-
sungai dan jalan-jalan supala kamu
mendapat petunjuk.

(16) Allah menjadikan padanya tanda-
tanda jalan den mercka (p€nfuduk)

603
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mengambil peumjuk dflgan bintang-
bintang itu.

TAFSIR.

Euwal ta4zii araalt miras samt a-i ma44l hkam minhu syarugbua wa

mhtltu syajarun fiihi tnsiimuun : Diabh, Allah yang telgl, menurunkon

air dai awm kqadanw mtuk dimirutn don untuktumbuh-rumbuhan tempat

kanw nagganbalakan berbagai hovan temaluu.

Dialah, Allatr png dengan kekuasaan-Np telah menurunkan air tawar dan

yangleat rasanlia dari auan untuk menjadi minumanmu dan menjadi minuman

binatang-binatangfnu. Dengan air itu pula kamu menyirami tumbuh-tumbuhan

dan rumput-rumput png kemudian tumbuh menghijau dan bisa menjadi tempat

kamu menggembalakan ternakmu.

Yumbitu lokton bihiz ztr'a waz ztitutttu wan rukhiila wal a'natba wa

min kuttia framamoti : Dia telah merunnbfil(ot dengan hujan itu totulilum

zaitun, htrma, mggur, dan bermncantucon bruh-bruhan.

Dengan air itu suburlatr tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari berbagai macam

jenis dan bentuknla, seperti zitun, kurma, anggur, dan segala pohon buah png
lain untuk menjadi rezeki dan makanan bagimu.

htrw fii tlzrulikt b aoyatal li qawiy yatafakfurutttt : Sesunggulurya

yang demikian itu terdqa wda basi luum yang mau mernikirkan.

Dalam kejadian hujan png berasal dari air laut )ang asin, lang menguap ke

udara dan kembali turun sebagaimana dikehendaki oleh Allah png kemudian

tumbuhlatr berbagai maqrm tanaman dan pohon-pohon png bermacam-macam

bentuk dan ruparya itu terdapat tanda-tanda dan dalil png menunjuk kepada

keesaan Allah bagi kaum png suka memikirkannp.

nr4iuuntu musakh-ktwnattum bi amrihii : Dia memudahlant untufuu
malarn dan siang, nntaluri dan bulan, dan segala bintang ditunAtklan
utttufunt dangan irudal-W.

Allahlatl yang menjadikan malam dan siang, )ang datangrya selalu beriring-
iringan. Malam untrrk beristirahat dan tidur, sedangkan siang untuk beramal dan

berusaha menqtri rezrki. Matatrari dan bulan, masing-masing beredar dalam

frlaknla. IGduarya bermanfrat memberi catrala dan memberi panas kepada

nmbuh-tumbuhan. Selain itu, dengan perjalanan matahari dan bulan supala kita

dapat mengetahui bilangan tahun dan bulan. Bintang-bintang dengan iradat-Np
dapat dijadikan petunjuk arah di dalam kegelapan darat dan kegelapan laut.
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Inru fii dualika la aoyaatil li qaumiy ya'qiluut : sesunggutmla yang
demikian itu berur-berur terdapa tailda-tanda bagi t@mwry hemkat. 

-

IGteraturan perjalanan alam tersebut merupakan tanda_tanda atau bukti png
ryata bagi kaum png mempergunakan akal untul mematrami hakikat afam )ang
mereka diami. Setelatr itu mereka mepkini batrwa semua makhluk itu niOup OI
bawah kadar dan kodrat Allah.

wa maa dzsmq lahor, fil ar4hi mukhtalifun alwatrutlrua : Dan apa
yang telah Dia jadilan bagimu di dalan bwni yang bermacam-macan
jenisnya.

Allah menjadikan di dalam bumi ini bermacam-macam jenis dan bentuk.
Ada p4g bersiftt logam berupa tumbuh-tumbuhan dan binatang-binaang png
berlain-lainan pula manfaat dan kfiasiatrya.

Inru fii dznalikn la oayaal li qaumty yodz4znkharuut, : saunggulmya
yang dcmikian iru tudopat tanda bagi launyang menginga nifuwi-nilotut
Allah.

wa tuwal la4zii sakh*tuml batm li ta'hiur minhu bhman tluiyrun:
Dialahyang telah merwdahtant taw supaya lannu natun aat pa$n *an
yang lembut.

Dialah, Allah swr., )ang telah menundukkan laut untuk kita. Kita dapat

lerlalar dan mengangkut barang-barang ke tempat png kira kehendaki. Ikan
laut sangat lembut dagingnla, png harus dimakan dengan segera, karena cepat
membusuk.

hra ulama tidak menyukai kita memakan ikan yang sudah mati dan terapung-
apung di atas permukaan air.

wa tastakhrijuu minhu hilyaan talbasuutuhaa : Dan lannu mmgehnrlan
dai laut iru perhiasan yang lamu palai.
Dari dalam laut dikeluarkan benda-benda png indatr png dipakai sebagai

perhiasan, seperti mutiara dan marjan.

wa taml fulkn mawaaHiru fiihi : I{amu metitnt pemhu bertayar di
dalnnnya.

Kamu melihat perahu png penuh muatan mengarungi permukaan laut )angseolah-olah suatu pulau kecil, png senantiasa pulang pJrgi oari satu negeri kI
negeri png lain mengangkut segala keperluan oan teoututran manusia.

wa li tabtaghuu min Iodhrihii : Dan supaya lamu mencari keutamaan_
Itlya dan mensyuhtri-Nya.

I

I
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SrryaJA kamu dryat mencari kzutamaan Allah dan rezeki-Np dengan jalan

rnenaiki perahuaerahu unhrk keperluan perdagangan, baik ekspor maupun impor,

serta keperluan fng lain.

'Wa b'allabon taryfuun : SrryaY konu mensyuhtri-I'lya.

Supa:A kamu mensyukuri Tuhanmu terhadap nikmat-nikmat png telatt

diorratrkan kepadamu. Dia tclah menjadikan kegiatan pelalaran sebagai cara

memperoleh penghidupan. Sekiranya Allah tidak menundukkanrya kepadamu,

tennrtah kamu tidak dapat mengambil manfiat dari padarya.

W alqoa fil arihi rtwoasiya an tamiidt bikum : Allah mqunmpkan
beberrya gltut tg di bwni dengan fufuIt supay futni tidak menSombanS-

onbinskott kana.

Ddadikan gun.ung-gunung png kukuh supala bumi tidak tergunqmg ketika

beredar.

Wa anluarun : Allah menjadilant sungai-sungai.

Sungai-sungai 1ang mengalirkan air dari suatu tempat ke tempat png lain

memberikan fredatl )ang amat besar kepada semua penduduk negeri.

Wa subuhn : Danjalan-jalan.

Allatr menjadikan bumi sebagai jalan png kita lalui dari suatu daerah ke

daeratr png lain. Bahkan dibuat sebagai terouCIngan di antara gunung-gunung

untuk memperpendek jarak.

La'allokum tahtadwn : $ryaya korna mendqakan penmjuk

Dengan jalan-jatan tersebut kamu bisa mendapatkan penrnjuk ke daerah mana

png hendak kamu tuju.

Wa 'alumoatin : Allah menjadikan padanya nnda-tanda jalan.

Allatr juga menjadikan tanda-tanda, baik dari bukit ataupun lainqa, png
dapat dipergunakan sebagai petunjuk dalam menempuh perjalanan. Jika dalam

perjalanan kamu tersesat, tanda-tanda itu dapat menjadi penolong bagimu.

Wa bin rujmi hum yaltaduun : Merelu @enfufuk bumi) mengarnbil
p etwtj uk dengan birmng -bintang.

Dengan bintang-bintang, seluruh penduduk bumi dapat menentukan arah,

baik di darat maupun di laut. Alat ini memberi pengertian bahwa memperhatikan
bintang-bintang adalatr dasar untuk mengeuhui waktu, jalan, dan kiblat. Maka
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sudah sewajarnla kita mempelajari ilmu falak, sglidekn)B bisa memberi
pengetahuan kepada kia.

Berkatalah @tadah: 'Allah menjadikan bintaqg unnrk nga nrjuen: krtama
unuk menjadi hiasan bagi langit, kedra menjadi tanda{anda bagi suaur perjalanan,
dan ketiga unurk merajam setan.

KESIMPULAN

Dalam rydt-ryatini Allah meneranglan nikmat-Np png diarahran kepada
hamba-N1a, pim menurunkanhujan dari langit Fngtinggi pngmenjadi minuman
1a4g segar bagi mffiIB dan mirmman bagi trrmbuh+rmbuhan dan binamng mereka.
Allah juga menjelaskan nikmat malam den sieng, matehari den bglan, sertil
bintang, )ang semuanJa,n[lk kepentingan umat rumusia. sesudahrya Allah
menefimgkan apa 5ang Diajarlikan di bumi dalam beftagai nrya seperti binatqng,
barang logam, tumbuh-tumbuhan, dan benda{enda }ang hku. semua itu
merupakan anda kekuasaan Allah bagi omng png memperttikan nikmat-nitrmat-
N1a dan mensyukuri-Nya.

Allah juga menundukkan laut png berombak besar agar dapat kita la5ari,
menjadikan ikan di dalamrya pag kita halal makan, dan menjadikan berbagai
permata lang mahal harganla. Allah menjadikan gunung-gunung png besar
untuk menjadi paku bumi, menjadikan sungai-sungai dan jalan-jalan )ang
memudahkatr kita pergt dari sesuanr Empat ke tempat png lain serta diberi
tanda-tanda ya4g dapat kita pqunakan bila kita rcrsextr di jalan.

604

(r7)

(18)

Apakeh T[han yang menciptakan
sema d€ngen yang tidak mcncipta-
kan? Apakah mereka tidak meng-
ambil pctajaran?

Jika tamu menghitmg nikmet Altrlh,
niscaya kamu tidak dapat mcng-
hitmgn5ra; sesnggum:a A[ah itu
Maha kngampun lagi Maha lckal
rahmat-Np.

Allah itumengetahui apa ya4g kamu
rahasiaken dan apa yang kamu
perlihatkan.

Dan mereka (sesembahan) ]rang
kamu senr selain Allah tidak dapat

di;11i$$i5'5116:141

'br';'i;,#*NiAV:i5;'6
d{,3fr
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menciptakan sesuatu, sedangkan

mercka justm Yang diciPtakan-E

(21) Berhala-berhala itu adalah benda-

benda Yang mati, tidak hidrP, den

tidak mengeahui faPan Perye'man-
penyembahnYa akan dibangkitkan
(dihidupkan) lagi.

(22) Tirhanmu itu adalah TMan Yng Esa-

Maka mereka Png tidak bcdman
kepada hari akhir, hatinYa meng-
ingkari segala aPa Yang Kami
kisahkan, sedangkan mereka Pun
menlombonglan diri.

(23) Prrrzu^, sesungguhnya ruUn menge- ?.'
ahuiapapng.;il;h"d"k#;;'A3!"'J;A?'fuil:il7f1
apa yang mercka p€rlihatrcen. Allah dA-iHlGl iy
itu tidak menyukai oxang{rang }tang
meryombonglan diri.

TAFSIR.

Afa noy ykttfu$tkn nd laayaklttthqu alu Iu todznt*maur : Apaknh

niw ytg ntotciptaku suru dstgan ywg tifuk nrstciptakan? Apakolt

mereka tifuk nrotgunbil Pebi arur?

Apakah Altah png menjadikan semua matilluk fang indah dan png telah

memberikan semuanikmat-Nla itu kamu satnakan dengan sesembahan @erhala'

patung, dsb.) png tidak dapat membuat apa-apa dan tidak dapat memberikan

iooato nikmat? Meng4a kamu membutakan matahatimu, apakah kamu tidak

mengambil petajaran dari 4a )ang kamu saksikan sendiri?

Ayat inilah png dipegang oleh ahli sunnah umrk merctapkan bahwa manusia

tidak dapat mencipAkan perbuatan?€rbuatamla sendiri. Semua perbuatan hamba

diciptekan oleh Allah.

Wa in ta'uddun ni'nutallaahi loa tuh+hwhaa : liha ianw mmghitwg
nibnd Allah, nisuya kurrtt tidak dqd manghitmg (seluruIvrya) -

Jika kamu menghiung nikmat-nikmat Allah png telah diorrahkan kepadamu,

pastilah kamu tidak dapat mengfuiUrngqa rlan menuntaSkann)a, apalagi dapat

mensyrkurinya. Walaupun kita, para hamba ini, letih mengerjakan ketaatan dan

bersungguh-sungguh mensyukuri nikmat-nikmat Allah, kita tidek Mnggup

dgig-

,*o-fl#.ff,

'i|lLj;*;\s-$€",fii#v
@5;;t*'{i{Kr;:i,;$

12 Ikitf r deqm S.35: hathi4 5.9: u,-Ztlmlr; rklrh S.7: alA'r.af,&n 5.112: al-Il6laash-



2215 Slrat 16: an-Nahl lw 11

mensyukuri semuanla. sebab, nikmat Allah sangat banlak dan akal kita tidak
dapat menjangkau semuanla.

Iwullaaln la glufuuran = sesungguhnla Attah iru berur-berur Maln
Pengatnpun.

Allah itu sungguh Maha Pengampun. Maka Allah akan memaafkan
ketaksiranmu (taksir : tidak mengerjakan seperti png diperintatrkan) dalam
menunaikan syukurmu.

Pahiim : Iagi Malu Kekot mhnnt-IVa.

Allah itu Maha lGkal rahmat-Nla. Dia terus-menerus memberikan nikmat
kepadamu dan tidak menghentikanrya dengan alasan perbuatan maksiatmu dan
karena kamu tidak mensyukurirya.

Wilaahu ya'lamu moa tusimauw wa maa turlinunn : Allah iu mcngeahui
apa Wg knmu mlusiakan dail apa Wg konu perlilnttan.

Allatr itu mengetatrui segala apa )ang kamu rahasiakan dalam hatimu dan
segala apa )ang kamu perlihatkan dengan lisanmu dan perbuatan-perbuatanmu.
sebab, Allah itu mengetahui semua apa )ang nlata dan segala apa png gaib.

wal la4ziitu yad'uuru min duunillaahi laa yaffifuqwuw syai<w wa hum
yriillaquun : Mereka (sesemfulun) yang lamu seru (minni sesuatu) yang
selain Allah tidak dqat mencipnkon sesut tu. sesembalan itu justru yang
diciptakon.B

Berhala-berhala png kamu sembah sera kamu jadikan sebagai tuhanmu
dan sekutu-sekutu bagi Allah itu tidak dapat menjadikan sesuatu. Bahkan
sesembahan itu termasuk png dijadikan. Karena itu, bagaimana kita bisa
menganggap sesembahan-sesembahan selain Allah sebagai tuhan, sebab itu
merupakan sesuatu png dijadikan atau sesuatu png oiwujuotan oleh pihak lain.

Amwaoun gluiru alryaa-in : Berlala-berhata iru adalnh bmda-bendn
yang mati uau tidakhihry.

Berhala-berhala itu benda mati atau tidak hidup. Karenarya berhala tidak
dapat mendengarkan, tiilak dapat melihat, dan tidak berakal, Berhala itu juga
tidak bisa hidup.

Ditegaskan, berhala-berhala itu tidak hidup karena sebagian benda png
tidak hidup mungkin akan hidup sebagai nuthfah )ang merupakan asal binatang.

8 Ayat ini eemskp derEnn S.37: asbsfEaff rq 95-90.
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Seperti tubuh-nlbuh binatang png dibangf,itkan sesudatr matirya. Berhala-berhala

itu ada png dibuat dari batu dan kayu-kayu, maka tidak hidup dan tidak akan

bisa hidup.

Wa nat yasy'untilrtt Wauru yub'atsuun : Dan tidak mmgaahui kopan

p enyembatt-penyerntnltnya akan difungkitkan (dihifupkoil) lagi.

Berhala-berhala itu tidak mengetatrui kapan penyembah-penyembahrya akan

dibangkitkan atau dihidupkan kembati. Firman Allatr ini sebenarnla merupakan

suatu ejekan terhadap para peryrembah berhala. Sebab, apabila benda-benda png
mati itu tidak mampu merasakan keadaan png nlata, bagaimana bisa mengetahui

hal-hal lang tersembunyi, lang hanla Allatr sendiri png mengetahuirya.

Alat ini juga memberi pengertian batrua salatr satu hal yang harus dilakukan

dalam bentqtr berbagai macam ibadat atau tugas-tugas agama adalah

membangkitkan kita sekali lagi di akhirat untuk menerima pembalasan amal

prry kita lakukali di dunia.

Sesudatr membatalkan jalan yang dilalui oleh para peryembah berhala, maka

Allah pun menegaskan:

Ilaahukum ilaahuw woalidun : Tltlunmu iU adaWt TUlan llang Esa.

Sembahanmu png berhak menerima ibadat dan taat adalatr Thhan Yang

Matra Esa, tidak ada tuhan selain-Np. Dialatl png menciptakan alam ini dan

)ang mengatur segala keadaannla. Oleh karena itu sembahlah Dia semata dan

ikhlaskan ibadatmu hanla untuk-Nla serta janganlah kamu menjadikan sekunl

bagi-Np.

Fal la4ziirw lat yu'minuww bil aalilfiati quluttbuhum mw*irf,tuw wa

hwt musUkbiraun : Maka merekayang tidakbertman kqada hari alhin
tatbtry mmgingfurt segala rya yang Kami kisahkan, sedangkan merela
pun menyombongkan diri.

Mereka )ang tidak membenarkan janji Allah dan juga tidak membenarkan

wa'id-Nya, serta tidak mengakui kebangkitan kembali sesudah mati, maka hati

mereka tidak membenarkan apa )ang telah I(ami kisahkan kepadamu png
menunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran-Nla, dan kelimpahan nikmat-Np.
Memang hati mereka )ang tidak beriman kepada keesaan Allatl dan hari akhirat,
jiwa mereka tidak dapat dimas-uki oleh pelajaran dan peringatan.

Lat jammt antullaalw ya'bmu moa yusimtutu t!4 moa yu'linuun :
Benan samgguhnya AIM mangetohui apa yang mercla ruhasiakan dan

apa Wg mercka perlilutkan.
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Sebenarnp Allah mengetahui semua yang dirahasiakan oleh para musyrik,
pitu mereka bersikap takabur kepada Allah dan menolak kisah-kisah png
diceritakan oleh Allah kepada Muhammad..Allah juga mengetatrui apa 1ang
mereka lahirkan, karena itu Dia akan memberi pembalasan kepada mereka masing-
masing.

Inrwhuu laa yuhibbul mustakbiriin : Allah itu tidak meryukai onmg-
onmg yang menyombonglan diri.

Allatr tidak menyukai orang-orang )ang menlombongkan diri, tidrk mau
membesarkan-Np dan tidak mau memperkenankan seruan Nabi dan Rasul-Np.

KESIMPULAN

Dalam a:at ini Allah menjelaskan bahwa T[han Yang Maha Fencipta itu
tidaklatl dapat disamakan dengan berhala-berhala yang tidak dapat menjadikan
sesuatu. Sangat banyak nikmr Allah png dilimpatrkan kepada hamba-Np. Allatr
juga menjelaskan bahwa Dia mengetahui semua rahasia hati dan apa png kita
lahirkan dan akan memberi pembalasan kepada tiap orang atas :rmalnla. Tidak
ada tuhan melainkan Tirhan Yang Maha Esa, png menjadi tujuan semut mathluk.
Tetapi orang kafir menolak kebenaran itu.

(24)

605

Apabila ditanlakan kepada mereka
png tidak beriman, 'Apakah png
diturunkan oleh TUh:rnmu?", maka
mereka menjawab:'Dongengan
omng-orang purbakala. "
Mereka berkata demikian supaya
dirinp memikul dosadosanla yang
cukup berat pada hari kiamat dan
dosa-dosa orang yang mereka
sesatkan yang mengetahui bahwa
mereka itu sesat. Ketahuilah: 'Ifirlah
sejahat-jahat dosa yang mereka
kerjakan. " r'

'iL

ipr;i{.a{_,S{;Lx)_
a--b;frj*Siry:;w

6fL$iyie<rt

tlt:96/F;,fjfiy:i|'JJly
,ia{;'i,

(2s)

r1 Kaitl€n dengan awal S.29: al-'Ankahnrg S.5: al-Maaitah, 32; S.3: Ali Imraq 18; S.32:
as-Sajdah.
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'rilt(26)

(27)

Orang-orang sebelum mereka benar-

benar telah memPerdaYakan Para
rasul Allah. lvlaka datanglah perintah

Allah untuk merobohkan fondasi

rumah-rumah mereka, lalu robohlah

atapnla ke atas mereka dan datang

pula azab dari temPat Yang tidak
mereka ketahui.

Pada hari kiamat Allah menghinakan

mereka, dengan firman-N1a: "Mana

tuhan-tuhanmu, Yang karenanYa

kamu menantang rasul-rasulKu? "
Berkata meroka png telah diberikan

ilmu: 'sesunggubqa kehinaan dan

kejahatan pada hari ini ditimpakan
oleh Allah kePada semua orang

kafir."

@8) Mereka dicabut nYawanYa oleh
malaikat dalam keadaan menzalimi

diri. Maka mereka Pun meryarahkan

diri seraya berkata: "Kami tidak
mengerjakan sesuatu kejahatan."

SebenamYa, kamu telah mengerjakan

kejahatan dan Allah Maha Menge-

tahui apa yang kamu kerjakan'r5

(29) Maka masuklah kamu ke dalam

tingkat-tingkat jahanam, kamu kekal

di dalamnya. Sungguhlah jahanam itu
seburuk-bunrk tempat )ang diberihn
kepada ofimg-onmg )ang takabur.

TAFSIR

Wa i4zta qiila lnhum maadTta urasla rubbukum q6luu a.saathiirul

awwaliin :-Aptabita diWryalan kqafu merela yang tidak beriman,' Apalah

yang diturunkan oteh Tfulwnma?', makn mereka meniawab: 'Dongengan

o mn g - o tutlg P urbalala. "

Apabila dikatakan kepada mereka png tidak beriman kepada negeri akhirat,

yang jiuarya menolak kebenaran, dan mereka pun menyombongkan diri 'Apa

>.nE 
-t 

fun-Oitorunkan oleh Ttrhanmu?" mereka pun menjawab: 'T\rhan belum

ffit&'7*6iJt'v.:.fqr.
'q:eJt:\At';Gt5;q,i:_e

w{
fir,**i:li*"re*Nr;iit
Sy:br6ir;$66"*.3Fta,';i{

,tVFt'J;iP6'iAt6J+l

Wri;*,e)blgrxv;;gelt
'bt:t$.;;;#K'ttt

@i'Yi'ilK!*

15 Kaitkan dergpn S.8: al-Anfaal, 50,51; S.4: an-Nisaa', 97.
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menurunkan apa-apa. yang dibacakan kepada kami tidak lain adalah dongeng_
dongeng purbakala png diambil dari titaU-titat lama."

Siapa png mengajuhn pertanlaan itu tidak ada keterangan )ang tegas. Apakatr
seorang utusan )ang datang kepada mereka ataukah seorang muslimitaukah an_
Nadhar ibn al-Harits. Hanp jawaban mereka adarah: "Apa lang kamu akui terah
dinrrunkan oleh Allatr kepadamu, sebenarnla haryalah oorg"g* orang-orang
purbakala.'

juga png menerangkan bahwa para musyrik mengadakan beberapa
kelompok )ang menunggu di pintu-pinru masuk ke dalam kota Mekkah untuk
menjauhkan orang-orang png datang dari dakwah Rasul. Apabila utusan_utusan
haji datang dan bertarya kepada mereka 'Apa png telah diturunkan oletr Tirhanmu
di sini?", maka mffgka menjawab cenganjawauan seperti tersebut ini.

Li yahmiluu auzaamhum kaamiluay yaunal qiyaanwti wa min auztail
la4ziiru yu4hiauouham bi stuiri flmin : uere*a berlara demikian
sqpaya difutya memihtl dosa-dosanw yang cuhtp bemt pada hari kianat
dott dosa-dosa oflmg yailg mercka sesukanyang mmgaahut balwa mereka
itu sesat.r6

Allah menakdirkan mereka berkata demikian supala mereka memrkul dosa_
dosanla dengan cukup sempurna, dan dosa orang-orang png mengikuti mereka,
sera menyetujui pendapat mereka. Tegasnya, mereka memikul oosikesesaannp
dan dosa dari usaha menlrcsatkan orang lain. Mereka akan rnomikul"dosa itu
dengan sempurna, sedikit pun trdak dikurangi.

A lm saa* m@ yazirun : Kentruirart: "Iturah sejatat-jatnt dosa yang
merela xerjalant.'

Firman Allah ini mengandung ancaman bagi mereka.

@d makarul lodziiru mih qablihim fu atallaahu bun-yurwhum mitul
qaw u ili fa ldwna'fuihimus s affu min fuuqihim n o rtiot *ru? a 4zrubu
min lwi4su lat yasy'wunn : onng-omng seberam mercra benar-benar
telah memperdayalanr pam rusul Attah. aafu aaangtah perintalt Altah wtuk
membohknnfondasi rumah-ruruh mercku tatu iOoiUn atqnya ke atas
meruka dan datang pura aztb dai tenpa yang tidakmercka ketahui.
r(eadaan orang-orang sebelum mereka png telah berusaha memperdayakan

rg3f masins-masing danmencari berbagai rupa c:ra untuk memadamkan cahala
Allah adalah seperti keadaan suatu kaum png telah membangun sebuah rumah

16 Huhrngbn dengan S.D: al-'Aolohn[, 13.
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png bertiang besar, lalu datangtah perintatr Allatr untuk merobohkan tiang-tiang

ir,, d* gugurlah loteng atas dan binasalah mereka semua tanpa mereka sadari'

Semua apa )ang mereka buat dan mereka sangka telah cukup kuat menjadi sebab

kebinasaannla.

Tlummayawd qiyaanutiyttkhziihim wa yaquulu airu syumkaa-iyal la'
dziitu hotwn tuqyaaqrysu fihim : M lwri kiama, Allfult mmghirulun

tneneka, dag@ finrwt-lfu:'Mana rutun-tuhawnu, yang lurenonya kamu

menantang rusul-rusul&t ?'

Ttrhan akan berkata dengan perantar:um malaikat sebagai kecaman terhadap

mereka: 'Mana sekutu-sekutu-Ifu? Mana tuhan-tuhanmu png kamu seinbah

selain Aku? Mana tuhan-tuhanmu png merryrebabkan kamu memusuhi rasul-

rasul-Ku dan para Pengikutrya?"

Qothl la4riiru uttul filma fumd khiryal yawna was suug'alal kmfiriin :
Eerknta merela yang telah dibei ilmu: 'sesunggufutya kchiruan dan

kejalWanpada lwri ini ditinpakan oleh Altah kqada semut onmg kSr.'

Berkatalatr para nabi dan rasul kepada orang{rang musyrik pada hari kiamat:

"Sesungguhqa-pada hari itu Allah menimpakan kehinaan dan azab >ang pedih

kepada semua orang kafir png mengingkari-Nla, mengingkari alat-a5at-Np

dan rasul-rasul-N1a."

Allatr juga menerangkan batrwa orang )ang berhak menerima azab yarlg

disebut itu adalatr orang )ang terus-menerus berada dalam kekafiran sampai s'ult

dia meninggal.

Nta4ziitw tatawaffaahumul malaa-ikotu zhaalimii anfisihim : Merek4,

dicabut nyawrya oleh naalaikat datam keadoanmenglimi diri.

Orang-orang kafir png drazab sedemikian itu adalah mereka png meninggal

dalam keadaan menzatimi diri sendiri, pinr terap dalam kekafiran dan kemaksiatan-

Fa alqawus salama maa kunrua ru'malu min suuin : Makn merekn pun

menyerahlan diri semya berlata: "Knmi tidak mengerialan sesuatu

l<ejalnnn.'n

Setelatr kebenaran lang mereka ingkari itu terlihat nlata dan setelatr kematian

menjemputnla, mereka pun mery,e,atlkan diri kepada ketetapan Allah. Selain

inr, merlka juga mepkini batrwa ucapan-uqpan Rasul itu benar. Karenanla,

mereka pun UAit berucap: 'I(ami tidak memperserikatkan seseorang dengan

t' Allat ini semakna d€ngan 5.6: al-An'aam, 23'
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Tbhan kami. I(ami tidak mengerjakan kejahafan.' Tennr saja, ucapan mereka itu
berdusta dengan harapan bisa memperoleh kelepasan.

Boloa imalloalw'alihnton bi nu hotton ta'maruot : sebqwntw, kotttt
telnh mmgeiafun kejalrotu t don Allah MaIw Maryaahui qa yng kanw
kerjalun.

Tidak benar apa )ang kamu katakan, tegas Allah. sebenarrya kamu telatr
mengerjakan seburuk-buruk kejahatan dan sekeji-keji dosa. Allatr menguahui
yang demikian itu. Tidak ada gunanya kamu mengingkarinp. Allatl akan
memberikan pembalasan terhadap perbuatan-perbuatanmu itu.

Fad ffiuhu ahwaaba jalwnwna khaofrniiru ffioo Ia b bi,sa ma*wal
mwakabbiriin : Maka mosuklah karnu kc fulam tingkor-tingkat jaharum,
lamu lrekal di dalanrnya. finggultW iahorun iu seburuk-buruk tempa
yang diberikan kqoda oftng-oflngyuttg ukabur.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allatl menerangkan bahm apabila ada orang png benarrya
kepada kaum musyrik rng mendustakan Rasul itu 'Apa png telatr diturunkan
tuhanmu?", maka mereka tidak mau menerangkan png sebenarrya. Mereka
mengatakan:'Dongengan onmg-orang purbakala". Allah menerangkan bahwa
orang-orang pqg sebelum mereka pun ingin membuat makar terhadap rasul-
rasul-Np. Maka Allah telah menimpakan kcpadanp azab dalam keadaan mereka
tidak sadar dan tidak menyangka sama sekali. IGmudian Allah menerangkan
keadaan orang kafir, ketika menghembuskan napas penghabisan, meieka
memperlihatkan taat dan tunduk sera mengaku tidak berbuat dosa. Allah
mengetahui batrua mereka berbuat dosa, karena inr mereka dibenamkan ke dalam
jahanam.

606

(30) Dan dikatakan kepada mereka yang
bertahra: 'Apa png telah diurnnkan
oleh Ttrhanmu?' Mereka menjawab:
'Thhan telah menurunkan kebajik-
an. " Bagr mereka yang telah berbuat
ihsan di dunia diberi kebaikan.
Sungguh negeri atr'trirat lebih baik dan
itu sebaik-baik kampung bagi orang
png bertakua.

@;t€f"5djff;Yffite$Js,

'^GQiilY",;+Wt"JY-
Gfir,y;g6;;)r;{ts
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(3t1

(32)

Yaitu surga-surga 'Adn, mercka
me,masukinya, di bawahnYa mengalir
sungai-sungai dari segenap penjuru.

Bagi mereka di dalamnYa aPa Yang
dikehendakinya. Demikianlah Allah
memberi pembalasan kepada omng-

oftmg yang bertalua.

hitu mereka png diwafitkan olch
malaikat dalam keadaan besih dari
dosa. Para malaikat berkata:
'Salaatnun'alaikum, masuklah
tamu ke dalam surga disebabhn oleh

usaha-usaha yang telah kamu
kerjakan."

@'Jyig1;'tAtL,\

TAFSIR,

Wa qiib liltt4ziinot tqau naodzta anztb mbbukum qmluu kJwilan :
Dan dikankan kqada mercka yang befiokwa: 14pa yong telah diturunlan
oleh Tfulurunu?' Meruka m,otjawab: 'Tfultott telah menurunkan lrebaiilan."

Dikatakan kepada mereka png takut kepada siksa Allah: 'Apa png telah

diturunkan oleh Tirhanmu?' Mereka menjawab: 'Allah telah menurunkan

kebajikan, keberkatan, dan rahmatbagi semua orang )aqg mengikuti agama-Np

dan mengimani Rasul-N1a, "

Pada tiap musim haji, oraqgorang Arab mengirim orang png akan meneliti

keadaan Muhammad. Apabila mercka menjumpai oftmg{rang musyrik png
memang menunggu kedatangann5a di pimrairru masuk kda, mereka pun bertanla

tentang keadaarr Muhammad. Orang+rang musyrik menjauab: 'Muhammad itu

adalah seorang penyair, seorang penenung, seorang pendusta, dan gila. Ifbih
baik kamu tidak menjumpainla." Penanya itu menjawab: "Saya harus

menjumpainla supala saJA dapat membawa kabar png benar kepada kaum sa1a."

Barulatr setelah menjumpai orang{rang mukmin, mereka mendapatkan keterangan

bahwa Nabi itu seorang Png benar.

Yang dimaksudkan denganomng{rang pngbertakrva dalhm a5at ini adalah

para muslimin. IGmudian para mukmin itu menjelaskan kebajikan )ang telah

mereka terangkan iu.

Lil b4ziina ahsaruat tfr hodzitdtl dun-yaa lusatwtun : Bagi merelca

Wry telah berbuat ihsan di frittit ini diberikan l@fuikan.t8

tt Ayat ini sernakna detEar 5.16: cNah[ 9/.
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Bagi mereka )ang berbuat ihsan di dunia akan diberi kebaikan, 5aitu
pertolongan, kemenangan, kebesaran dan kekuasan.

W b doarul atffirirati khofuan : Suttggnh negefi aHrita lcbih fuiLte
Negeri akhirat, nikmatrya dan segala isirya, adalatr lebih baik dadpada

hidup di &mia dan lebih kekal b4gi mereka png berbuat ihsan. Mereka diberi
pahala atas amalanrya fang baik di dunia dan di atfuirat.

W lf, ri'aa daorul nfioqfuL Jotmnt'adniy yad+fulwnahaa tqi'rii
rta tuhrilwl aduotr : Don in sehik&ik kanpung fugi orwg yang
furubva Ihiu surya-surya,4frt mereka rmanrtiny" di futwhtry motgalir
swtgai-sungai dari seganq pqiuru.

Sebaik-baik tempat png diberikan kepada orang-omng )aug muftaqin adalah
surga-surga Adn, 5ang di bauahrya mengalir sungai-sungai dari segenap penjuru
dan di celah<elatr pohon-pohonrya.

Itluan fiillrao not la$yro-uuu : Bagi mercka di dalonttya apa Wry
dikehendakilrya.N

Bagi mereka,aqg telah berbuat ihsan di dunia memperoleh apa )ang mereka
kehendaki di dalam surga-surga Adn. Alat ini menunjukkan bahua orang )ang
berbuat ihsan di dunia akan memperoleh segala macam kebajikan dan kebatragiaan
di akhirat.

Ka-dztalika yajzillaahul muttaqiin : Demikiantah Allah memberi
pembatasan kqada orutng-ofltng yang benatcwa.

Demikianlah Allah memberi pembalasan kepada orang-orang png beriman
dan bertakua kepada-Np serta mengilhamkan segala amalanrya. Firman Allatr
ini mendorong dan memotiv:lsi para mukmin supala terus-menerus dalam
ketakwaan dan menggerakkan orang lain untuk mencarinla. Siapakah orang )ang
takwa itu?

Alh4ziiru tatawaffiahwnul malaailutu thoyyibiiru : Yaitu merela twng
diwafokan oleh malailat dalam l@adaoil benih dari dosa.

Orang-orang png berakwa adalah mereka )ang terlepas dari najis kejatrilan,
kefasikan, dan dari segala perangai png buruk. Sebaliknp, mereka berhias diri
dengan ilmu, iman, dan amal 1ang baik. Orang )ang serupa itulah png diletakan
thayyibin.

" A)rat ini semakna,lengan S.28: al-Qa$asll 80; S.3: Ali lrnrm, 198; S.93: adh-Dtrrhaa, 4.

" A)rat ini semakn deogan S.43: az-Zrlfirrnrf, 7.
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Thfryyibin merupekan keta jamak png mencakup barrJak makna. Termasuk
dalam pengertian thayyibin.adalah mereka png me4gerjakan scgala apa )ang
diperintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang, b€rsifrt deagan segala perangai

,ang utama, tabiat-tabit 1ang baik den tcrlepas dari pekerti png buruk, serta
tidak tergoda olel na8u slahuat. Merekalah )ang mens:r senarry dipaggil kernbali
jiwarya, karena mereka dipanggil sesudah digembiratan jimrJp dengan mendapat
surga.

Yaquuluurw salaaman 'abikumud khuhtl jannata bi nu kuntum
ta'maluutt : fum malaikal berkaa:' fulaanun'aloihrJn, masuklah la nw
ke dalam surya diseba.blant olch usalwtsalwwg teloh lanw kerjakm.a

Para malaikat berkata sewaktu mencabut ryawa: 'Allah melimpahkan
kesejahteraan f,epadamu afiu Allah mengirimkan salam kepadamu. Maka masuklatr
kamu ke dalam surga )ang telah disediakan oleh Ttrhanmu untukmu disebabkan
ketaknaan dan ketaatanmu. "

Yang dimaksudkan dengan'masuklah kamu ke dalam surga" di sini adalah

bergembiralah kamu karena akan dimasukkan ke dalam surgasesudah dibangkitkan
(dihidupkan kembali) nanti. Demikianlah kita mengartikan perkataan 'masuklatr
kamu ke dalam surga", apabila png kita maksudkan dengan 'masuk' di sini
adalah masuknla ruh dan badan sekaligus.

KESIMPULAN

Dalam aytt-ayat ini T\rhan menjelaskan tentang jawaban orang{rang }ang
berbahagia )ang telatr beriman, piu jauraban png berlainan dari jawaban orang-
orang musyrik prry celaka. Tbhan juga menerangkan bahua pahala yang diberikan
kepada orang-orang png bertakwa adalah kebaikan di dunia dan surga di
akhirat.

(33) Apakah yang mereka (para
tunggu selain kedatangan
malaikat atau kedatangan
Tirhanmu? Demikianlah png

607

\::)dx{3glrrr:ryfff :i,;,bs
t?l ';lF'nAlVa.{'+';;

$ffiH,if '.lffi lf#?fl @(';tg#Tls'S;';,vifuv"

a A1,at ini semakna dengan S.91: as.Sajdah, N, 31, 32.
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menzalimi mereka, akan tetaPi
mereka yalng menzalimi diri sendiri.z

(34) Maka mereka ditimpa siksa Allah,
karena kejahatan (kemaksiatan) png
dilakukanrya. Mereka juga diliputi
oleh azab lang pedih, png dahulu
mereka olok-olok.

4,3q$+a13g;5.V6
6'r;,#"f!UG

TAFSIR

Hal yandtunanna illaa an ta'tiyahwnul malaa-il@tu : Ap alah yang merela

@am lafir) tunggu selain lcedatanganpam mnlailat?

Tidak ada yang ditunggu oleh orang-orang kafir selain kedatangan malaikat

untuk mencabut nlawa mereka. IGmudian mereka menerima pembalasan atas

perkataannya:'Sesungguhnya al-Qur'an adalah dongengan orang-orang
purbakala."

,4u ya'tiya amru rubbila : Atau l<edatangan awb Tuhanmu?

Atau tidak ada png mereka tunggu selain kedatangan azab Allah ke dunia,

sebagaimana png telah terjadi atas orang-orang kafir terdahulu sebelum mereka,

yang dibinasakan oleh bencana halilintar atau dibenamkan ke dalam perut bumi.

Ifudznalilu fa'alnl la4ziirw min qablihim : Demikianlah yang telah
dilnfulan oleh omng-orang (lafir) yang sebelum merela.

Sebagaimana )ang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekkah, begitu pula

png telatr dilakukan oleh umat-umat sebelum mereka. Mereka mendustakan

rasul-rasul, kemudian mereka dibinasakan oleh Allah.

Wa maa zlmlamahumullaahu walaakin luanuu anfusahum yazihlimuun:
Allah tidak mmwlimi merel(a, alan tetqi merela yang menzplimi diri smdiri.

Allah tidak menzalimi mereka dengan menurunkan azab. Sebab, sebelum

kedatangan azab, Allah telah mengirim rasul-rasul-Np dan menurunkan kitab-
kitab-Nya. Mereka dibinasakan karena mereka berdosa.

Fa a-shaabahum sayyi<atu fitaa 'amiluu wa htaqa bihim maa luanuu
bihii yastahzi-uun : Mala merela ditimpa sil<sa Allnh, karena l<ejahatan

(l<emaksiann) yang dilatulannya. Merekn juga dilipnti oleh arub yvng pedih,
yang dahulu merclca olok-olok.

22 Kaitlqrl dengan akhir 5.6: al-An'aam; S.2: al-Baqarah, 210.
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Maka ditimpakan siksa dan pembalasan atas kejahatan (kemaksiatan) png
telah mereka kerjakan. Azab itu mengepung mereka. Itulah png dahulu mereka

olok-olok. Mereka dahulu minta agar datangnla azab disegerakan atas dasar

olok-olokterhadap Nabi. Sekarangbenar-benar merekadikepung azab darisegenap

penjuru.

KESIMPU LAN

Dalam alat-Eat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang kafir tidak akan

surut dari melakukanperbuatan batal, kecuali apabila telah datang malaikat )ang
inencabut nyiwanp atau datang siksa lang memusnahkan mereka. Allah
menerangkan pula bahwa sikap dan perilaku mereka bukanlah suatu hal )ang
baru. Karena perilaku semacam itu telatr dilakukan oleh umat-umat sebelum

mereka.

608

(35)

(36)

Berkatalah mereka yang memper-
sekuokan Allah: 'Sekiraqa Allah
berkehendak, tentulah kami tidak
meqrcmbah sesuatu selain Dia, dan

tidak pula onmg{mng tua kami. Dan

kami tidak mengharamkan se$latu,
melainlan hrena Dia telah meridhai.
Demikianlah orang-orang dahulu
telahberbuat sebelum mereka, maka

apakah ada tugas para rasul selain
menyampaikan secaxa nydta?

Sungguh Kami telah mengutus
seorang rasul kepada tiap umat yang

telah lalu, dengan katanya: 'Sem-
bahlah Allah dan jauhilah segala
sesembahan yang selain Dia
(Ilmglwt')." Maka di antara mercka

ada orang yang diberi petunjuk oleh
Allah dan ada pula yang telah
ditetapkan se,sat. Maka berjalanlah
kamu di dalam bumi dan lihatlah
bagaimana akibat orang Yang
mendustakan.a

u5:=vhl$ff5l1tJ6
3Yt7;YgX;\3';it';'3b+'i
JGW;Ct'#a:se's'upi,

,"4wfl91y

t;)+t61fi*.V*+6"iiIi
'ito-S;?s,p'J;LlElA*Vl,;tl
iV*i{56ViE:*:iii;6
@,w:gJfu!'K,3{VJ;6.Pr\

23 Krithn deog3n S.4: an-Nisaa', 51, 52, 163, 165.
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(37)

(38)

Jika kamu sangat mengharapkan
menunjuki mereka, maka sesungguh-
n1a Allah tidak memberi penrnjuk
kepada orang png dia sesatkan. Dan
bagi mereka png sudah disesatkan
oleh Allah itu tidak ada orang-orang
yang menolongnp.

Mereka bersumpah dengan sumpah
yang benar-benar kuat bahwa Allah
tidak membangkitkan orang )ang
mati. Sungguh, Allah membangkit-
kan mereka )ang telah mati. Sungguh
janji Allah yang demikian itu adalah
benar. Tbtapi kebanpkan manusia
tidak mengetahuiqa.

'J.,l\:tis4!416iu}{v
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(39) Allahmembangkitkanmereka unnrk 1 J
menerangkanapapngmerekar"r*-tit'&;*zl'&odf;'J'fl -

a.w;,!ri?;$$flisihkan, dan supaya semua orang
png kafi r mengeffiui, sesrmgguhnla
mereka adalah orang png dusta.

(40) Sesungguhnp ucapan Kami kepada
sesuatu apabila Kami menghen-
dakinp, adalah Kami mengataken
kepadanp: uKtn = jadilah kamu,
maka terjadilah dia."

TAFSIR

Wa qaalal la4ziirw asyrularu lau syoatlloaha mao'afudnot min dunihii
min syai-in twhnu wa laa oabaa-wwa wa laa lunamnaa min iluunihii
min syai-in : Berlatalah merelayang mempercehttulant Allah: 'Sekirunya
Allah berkehendak, tentulah kami tidakmenyembah seswfiu sebin Dia, don
tidakpula ofttng-orang tw lenti. Dan kami tidak mmglnrunkan sesuatu,
melainlan larena Dia telah mertdhai.'

Sekirarya apa )ang kamu terangkan itu benar, watlai Rasul, katapara musyrik,
yaitu adarya larangan menyembah selain Allah dan larangan kami mengharamkan
apa )ang tidak diharamkan oleh Allah atau atas rurma Allatl, tentulah kami tidak
mengerjakan apa )ang berlawanan dengan kehendak Allatl itu. Allah menghendaki
kami berbuat demikian. Apa yang Allah kehendaki, itulah 1ang terjadi dan apa
yang Allah tidak kehendaki tidaklah akan terjadi. Oleh karena telatl terjadi, kami
menyembah selain Allah dan mengharamkan apa )ang tidak diharamkan oleh
Allah, maka png demikian itu suatu dalil 1ang menunjukkan batrwa perbuatan
kami sesuai dengan kehendak Allah.
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Mereka @ara musyrik) berkata demikian semata-mata untuk mempermainkan

Nabi.

Ka4zoalika fa'ahl h4ziirw min qablihim : Demikianlah omng-omng

dnhulu telah berbwt sebelum merel@.

Seperti perbuatan keji png dilakukan oleh para musyrik, umat-umat sebelum

mereka jugi ada png melakukan hal serupa. Jadi,'mereka mengingkari ke-

bangkitan iasul adalatr suaft hal png juga dilakukan oleh umat-umat yang lalu'

Fa lwl ,alar nrsuli iltal balaaghul mubiin : Mala qaluh ada tugas pam

msul selnin menyampaikan (risalah) secam nyata?

Apakah ada tugas para rasul yang diperintahkan kepadanya selain

menyampaikah risalah Tirhan )ang mengandung 'amr (perintah) dan nnlryu

(arangan), menerangkan jalan kebenaran, serta melahirkan berbagai hukum?

Rasul tidak dapat memaksa manusia untuk beriman, dan harya itulah

ke'wajiban mereka.

Wa bqad ba'Asnan fii kntli wnmotir rusuuhn ani'bttdtiloalu wai nnib6
taaghiUa : Sung guh Karni t elah mengutus s eomng msul kq ada tiap umat

y*r;g tebn bfu, dengan lannya: 'sembahlah Allah dott iauhilah segala

sesemfulmn yang selain Dia (Ilaghut).'*

Kami telatr mengutus seorang rasul kepada tiap umat untuk menegakkan

hujjah. Hra rasul berkata: 'sembahlatr Allah, T[han Yang MahaTinggi, sendfui-

Nfr Oengan sebenar-benar ibadat dan tinggalkanlatr segala ma'bud(sesembahan)

seiain Dia, baik berhala, tukang tenung, setan, ataupun segala )ang menyeru

kepada kesesatan dan melampaui batas-baus agama.'

Fa minhum tnan hadallaahu wa minhum man haqqat 'alaihidh
dhataatotu : Mala di antam merela ada orung yang diberi perunjuk oleh

Altah dan adapulayang telah ditaaplan sesat.

Di antara umat )ang didatangi rasul-rasul yang l(ami unts, ada png Kami

beri petunjuk dan taufik untuk membenarkan rasul-rasul tersebut. Mereka dengan

ikhlai menerima peUrnjuk dan mengamalkan perintah rasul. Ibtapi ada juga orang-

orang )ang tehh aitetapkan sesat, karena terus-menerus berbuat dosa dan maksiat.

Dari firman Allah ini kita mengetatrui batrwa Allatr mengutus rasul-rasul-

Np untuk menyeru hamba-Nya kepada kebajikan, mengikuti perintah,

mininggalkan sesembahan berhala, dan menjauhkan diri dari perbuaUn haram.

Inilah makna hidaph dan makna dalatah png dilatsanakan oleh rasul. Sesudatt

z Ayat ini semakna dengan S.21: al-Anbiyaa" 25.
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itu terserah kepada masing-masing umat, apakah menerima dan tetap dalam
kekafiran. oleh karenarya, Allah menyiksa orang-orang png meryalatri-Np
dan memberi pahala kepada orang-orang )ang menaati-Nya.

Ini adalah suatu dalil batrwa perintatr Allah tidak mesti sesuai dengan iradat-
NYa. Dia memerintahkan agar semua manusia beriman dan Dia memberi hidalah
hanla kepada sebagiannla saja.

Fa siiruufil ar4hifan zhuruu luifa kaaru'aaqibanr mutudz4zibiin :
Mala berjalanlah lannu di dalam bumi dan lihatrah bagaimaru akibat omng
yang mendustalant.

Jika kamu, watrai orang-orang kafir, meragukan kebenaran para rasul, maka
berjalanlah kamu ke negeri-negeri )ang pernatr didiami oleh kaum png zalim
dan negeri-negeri png mereka makmurkan, seperti negeri kaum Ad, T5amud,
dan lain-lain. Di negeri-negeri inr, lihatlatr bekas kemaratran Allah supala kamu
dapat mengambil pelajaran tentang apa )ang telah ditimpakan kepada mereka.

In tahrish 'aha hudoahum fa inrullaalu loa yaMii may yu4hillu : Jila
karnu sangat menglwruplant menunjuki merelra, nala sesunggultnya Attah
tidak memberi perunjuk kqada ofiug yang Dia sesaflcon.zs

walaupun, wahai Rasul, kamu sangat ingin memberi petunjuk kepada
kaummu, tetapi keinginanmu itu tidaklah memberi manfaatbagi mereka, apioita
Allah memang berkehendak menyesatkan mereka akibat perilaku mereka png
hanp berkehendak melakukan perbuatan syirik dan maksiat. Allahlah yang
memberi petunjuk, png memberi taufik dan ilham.

Wa maa lahum min ruashiiin : Bagi mereluyang sudah disesattran oleh
Allah tidak ada omng-omng yang menotorignya

Tidak ada seorang pun )ang dapat menolong mereka )ang telah disesatkan
oleh Allah pada waktu menerimapembalasan atas kesesatannla di negeri akhirat.

wa aqsamut billaahi jahda aimaanihim roa yab,alsullaahu may wntutru:
Merela benunpah dengan swrpah yang berur-berwr hnt, batwa Allnh
tidak membangkitlant orang yang nufii.

orang-orang musyrik bersumpah dengan sumpah png sungguh-sungguh
bahwa tidak ada kebangkitan sesudah kematian. Mereka tidak percala batrua
manusia akan dihidupkan sesudah mati, karena mereka berpendapat bahwa orang
)ang mati itu lenpp. Mengembalikan sesuatu png telah leryap menurut pendapt
mereka adalah suatu kemustahilan.

5 Ayat ini semalcna dengan S.28: al-Qastush, Jg.
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Balaa w a' dan'alaihi haqqaw wa lnakinru ahsaran naasi laa ya' larnutot :
Sungguh, Allnh membangkitlan menel@ yang telah mati. Sungguh, ianii
Allnh yang demikian itu adalah berur. Tetapi kcbarryalan manusia tidak
mengetahuinya.

Allatr pasti akan menghidupkan kembali mereka sesudah mereka mati dan

Allah telah menjanjikan png demikian itu. Janji itu adalatr benar. Akan tetapi

kebanyakan manusia tidak mengetatrui bahwa janji Allah pasti akan berlaku dan

Allah akan membangkit mereka sesudah mereka mati pada hari kiamat.

Kemudian Allah menerangkan hikmat manusia dibangkitkan pada hari kiamat,

dengan firman-Np.

Li yufuyyirw hhumul la4zii yakltalifuuru frihi : Alhh membangkitlant

merela untak menemnglan apa yang merela penelisihlan.

Allatr membangkitkan mereka, baik png kafir ataupun )ang mukmin, untuk
menerangkan kepada mereka tentang apa )ang mereka perselisihkan. Baik

mengenai urusan kebangkitan itu sendiri maupun hal-hal lain.

Wa li ya'lamal la4ziiru lufaruu anuhum kaanuu lcaadzibiin : Dan
supaya semuo omng yang lufir mengetahui, sesungguhnya mereka adalah

omng yang dusta.

Dengan kebangkiAn kembali itu supap mereka png kafir mengetatrui bahwa

dirinp berdusta ketika mengatakan "Seandainp Allah menghendaki, tentulah

kami tidak menyembah png selain Dia" dan ketika mengatakan'Sesungguhnya
Allah tidak membangkitkan orang )ang telah mati."

Inrunoa qaulurua li syai-in idzta aru.dnaahu an ruquula bhut kun fu
yakuun : SesungqUhnya ucapan Kami kqada sesuotu apfuila Kani meng-

hendakinya adalah "Ktn' : iadilah lramu, mala teriadilah sesuatu itu.26

KES!MPULAN

Dalam alat-alat ini Allatr menjelaskan batrwa orang musyrik mengolok-olok
Nabi dengan meryatakan dirirya memang telatr diciptakan untuk menyrcmbatt

selain Allah dan mengharamkan apa )ang tidak diharamkan oleh Allah. Tbhan

menerangkan batrwa memang demikianlah pernlataan umat-umat terdahulu.
Tentang tugas rasul dijelaskan hanplah meryampaikan perintah Allah, dia tidak
dapat memberi taufik kepada umat unftk beragama.

Di dalam alat ini Allah juga menjelaskan bahwa tidak ada suatu umat )ang
tanpa terutusnla seorang rasul. Harya di antara mereka ada yang mengikuti

t A),.t ini semaloa dengan S.2: al-Ba$rah" 117.
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petunjuk dan ada pula png memang disesatkan agar dapat melihat bekas umat-
umat )ang mendustakan para rasul.

Allah menjelaskan pula suanr kesalatran png lain bagi orang-orang musyrik,
pitu merekabersumpah bahwa,tidak adahidup sesudah mati. Karena itu, mereka
tidak memerlukan nabi. Hal itu dibantah oleh Allah dengan menegaskan batrwa
menghidupkan orang )ang telah meninggal adalah suatu hal png mungkin dan
Allah telah berjanji akan melakukannp.

609

(41)

(42)

t

(45)

Dan mereka png berhijrah karena
Allah sesudah mereka dizalimi,
sungguh Ihmi akan menempatkan
mereka dalam tempat )ang baik di
dunia; dan sungguh pahala akhirat
lebih besar seandainya mereka
mengetahui.

Merekalah orang-orang yang ber-
sabar dan kepada TUhan4a mereka
menyerahkan diri.
Kami tidak mengutus scbelummu
66lainlan oxang-onng lclaki png
Kami beri wahyu kepada mereka;
maka taqalah kepada ahlul kitab jika
kamu tidak mengetahuinla.2T

Kami mengutus mereka dengan
berbagai keterangan dan kitab-kitab.
Kami telah mennnmkan kepadamu
al-Qurtn, supala kamu menerang-
kankepadamanusia tentang apa )ang
diturunkan kepada mereka. Mudah-
mudahan mereka suka memikir-
kann;a.

Apakah mereka 1aqg memhut makar
dengan bermacam kejahatan itu
aman, Allah tidak membenamkan
mereka ke dalam frrmi atau datang
azab dalam keadaan mereka tidak
mengetahuinla.

wYg:u$a:;;at$;
$;Arr.t;''^=E:"tr-.';;i{
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iw.frt:!trfrrbt#v+@u,
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'diw-ii6Lq$fr6'J($6
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ortdufiryj&rti;{-e$l

(43)

(44)

27 Kaitlon dengan S.21: al-Anbiyaa', 25; S.5: al-Maairl"h, 4150; S.98: al-Bayyinab"
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(46) Aiau Allah mengazabnya ketika
mereka dalam perjalanan. Maka
mereka tidak sanggup menolak azab

inr.

Atau Allah mengazabnYa ketika
mereka dalam kcadaan takut kcPada

azab ; sesungguhr5rd TUhanmu b€nar-
benar Maha Fenyayang lagi Maha
Kekal rahmat-Nya.

Apakah mcreka tidak melihat kepada

pohon-pohon yang Allah jadikan
bayang-bayangnya berPindah ke

kanan dan kiri dalam keadaan
bersujud kepada Allah, s6dangkan

dia nmdukdengan per-asaan hina diri.

Kepada Allah,bersujudlah semua isi
langit dan isi bumi png melata di
atasnla (bumt) dan para malaikat.
Mereka tidak men5ombongkan diri.8

Wi364Ytl:*{

dn!-'34K;,U#Ui{ru-i

'11bgt7*bhrilz*JvY;J4
a|ij;(#nffg,yYlVr-4V

{;reitafr +Y#146!^4"{$
@.bjrtrj.1t@r

(47)

(48)

(4e)

6 0) Mercka 
f *f**ffir;g 6si;6y"olcr;,'65"vtrolv^

mengerjakan segala aPa Yang
diperintatkan

TAFSIR.

Wal la*iirw tuaiaruu fillafulri mim ba'di mu zhulimuu b nubawwi

awwhwn fu dun-yu lusanotan : Dan mereka yang berhiimh larena

Altah sesudnh merela dizAlimi, sungguh Kami alan menempatlatn merela

dalam tempat yang baik di dnia.

Seluruh orang )ang meninggalkan tanatr airrya, meninggalkan harta dan

keluarganya, atau pergi ke negeri lain, karena mengharapkan pahala Allah dan

munperoleh keridhaan-Np sesudah menderia berbagai gangguan, baik mengenai

diri sendiri maupun mengenai hartanla, maka Kami akan menempatkan mereka

di tempat-tempat )ang baik png merytnangkan hati mereka di dunia.

Sebagai atrli taftir menlatakan batrwa apt ini diturunkan mengenai Bilal,
Shuhaib, Khabbab, Ammar, Abis, Abu Jandal, dan Suhail, yatry diazab (disiksa)

oleh orang-orang Quraisy supala kembali kepada kekufuran. Allah memberikan

kefudukan yang baik kepada mereka di kota Madinah dan memungkinkan mereka

mengalatrkan penduduk Mekkatr png telatr mengusir dirinla.

2e I(ailhn dengan awal S.42: asy-Syuura, 29.
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Kata Qatadah: 'A1at ini diturunkan kepada para Muhajirin yang berhijrah ke

Habsph, laitu 80 orang yang di antara mereka terdapat Utsman, isterinp

Rukayph, Ja'far ibn Abi Thalib, Abu Salamatr, dan lain-lainn)'a'"

Alat ini memberi fuedah umum, tidak hanp mencakup mereka. Maka semua

mukmin png berhdrah karena Allatr masuk ke dalam alat ini'

Tidak ada halangan bagi kita memaknai 'hijrah" dalam ayat ini dengan

"hijrah (menjauhi) dari segala larangan."

wa la ajrul aakhilwi akfuru bu kaanut ya'bmuwt : Dan swqgfi palruk

alilimt lebih besar seandaittya mereka mengaahu'i.

hhala surga )ang mereka peroleh di akhirat lebih utama daripada pahala

dunia. Sebab, negeri akhirat itu adalah negeri png kekal.

Nta4ziirw shafur7fli wa'alaa rfrbihim Ytawal*olwn : Merc)alah onmS-

omng yang benabar dan kqada Tfutunnya merela menyemhknn diri.

orang-orang png berhijrah karena Allah adalah orang-orang yang sabar

menderitaatas berbagai kesukaran. Selain itu juga sabar berpisatr dengan kampung

halaman dan mereka menyerahkan diri kepada Allah.

Oleh karena orang-orang Quraisy berpendapat bahwa Allah tidak lapk
menggtus manusia menjadi rasul, maka untuk menolak pendapat mereka itu'

Allah berfirman:

Wa maa analnaa min qablika illaa riiaalan nuulti ilaihim : Karni tidak

mengutus sebehanmu melahkan orung-ofttng lebki yang Kami beri walryu

kepada mercla.

Fas+luu ah@z dzikTi in kutum lat ta'hmuwt : Mala tanplah kqada

ahlul kitab, jila lumu tidak mengaahuilrya.

Bertanplatr kepada para atrlul kiab )ang telatr lalu -orang Yahudi ahupun

Nasrani- apakatr rasul-rasul yang diutus kepada mereka itu manusia auukah

malaikat. Jika malaikat,.*{ajarlatr kamu mengingkari Muhammad- Jika utusan itu

manusia, janganlah kimu mengingkari Muhammad karena dia seorang manusia.

Mereka semua (ahlul kitab) pasti akan mengatakan kepada kamu bahwa

semua rasul itu manusia, bukan malaikat dan bukan jin.

Bil boyyiluati waz ztburi : I(ami menSutus merelu dengan berbagai

l<et erungan dan kitab-kitab.

Kami tidak mengutus para rasul, melainkan disertai oleh berbagai huiiah

dan dalil png menunjuk kepada kebenaran kenabian mereka. Di samping itu
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juga disertai oleh kitab suci )ang mengandung slariat )ang harus mereka sampaikan

kepada kaumnla.

Wa anrubua ilaikndzdzikm ti tubayyirw lin naasi mat nuzzila ilnihim :
Kami telah *eniinton l<epadamu-al-Qur'an, sttpaya lumil menerangkan

*qoa" manusia tentang apayang dirurunlan l<epada merela'

IGmi(Allah)telahmenurunkanal-Qur'ankepadamu'haiMuhammad'untuk
menjadi peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dengan al-Qur',an itu supaya

kamu menjelaskan kepada umatmu tentang masalatr hukum, slariat' dan keadaan

umat )ang telah lalu 
-i.ng 

oi.u.n t kan 
{engan 

berbagai maST azab. Selain itu,

il;),, k"amu menjitas'tan hukum-hukum )ang musykil bagi mereka dan

menjelapkan reterangan png disingkat. Itulatl png diturunkan kepada mereka'

Wala,allahumyatalakkaruun:Mudah-mudahanmerekasuka
memikirlanrrya.

Mudatr-mudatran mereka memikirkan apa )ang telah diturunkan kepadanya

dan mengambil Petunjuk.

A fa amirul tn4ziiru malurus sayyi<ati ay yakhstflllaahu bihimul ar'

illu au ya,tiyah,utnul ,a4zgf,bu min hai-tsu laa yasy,uruun. Au ya,khu-

dzshum fir nqailuhihim fa maa hum bi muliziin. Au ya'khu4zuhum
,alat n+nawwinn fa ini rubbakum la ru-tatfur ruhiim : Apalah merela

yang membuat matar terhadap Rasul dengan bermacam l<eiahntan iru amnn

bahtya Allah tidak memberwmlun merela l<e datam bumi atau datang aznb

dalam fuadoan merela tidak mangaahainya ? Atru Alt ah mmgaza'bnya l<etila

mereka datam ieriatanan, senigga merela tidak sanggup menolak az^b

iru.? Arau etin iinyazaOnya Xetttra merela dntam keadann tatut l<epada

iiO, ,o*S?utntyw iUnarvnu berwr-benar Matw Penywyang lagi Maha Kelal

mhmat-I,lya

Apakah penduduk Mekkah vans telatl lembu1.mt*' i:tlllT }1;11
menghalangi satrabat-sahabatnya untuk beriman 

"l'h TfIi,Tl" dari siksa'

,nirir,", iibenamtan ke dalam tanatr dan dibinasakan oleh Allah?

Allatr menutup alat ini dengan menjelaskan bahwa Dia tidak mempercepat

kedatanganazabkepada.e,"k,.Tetapimenangguhkannla',denganharapan
semogatereta UertoUat dan kembali kepada kebenaran. Allah itu memang Maha

Fenyalang dan Maha Kekal rahmat-Nya'

Sesudahmengancamkaummusyrikdenganazabsebagaimanatelah
diterangkan tersebut, Allah menjelaskan kesempurnaan kodrat-Nya dalam

mengendalikan atam tinggi dan alam bawah, alam arwah dan alam ajsam (fisik)'

dengan firman-NYa:
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A wa lam yamu ilaa mu kluloqailooltu min syoify yaafiyya+ zlilaafuhur
' anil y amiini w asy syamotili s qii dal tillaohi w a hwn doakhirtot : Ap akah
merela tidak melilut pohonpolwn yvng bayang-bayangtya Allah iadilan
berpindah lee kanan dan kiri dalam kcadaan benuiud kqada Allah,
sedangkan dia tun&tk dengan pemsaan hiru diri.

Apakah mereka, orangtrang png berbuat makar terhadap Rasul dengan

berbagai maqrm kejatratan, tidak melihat pohon-pohon png telah dijadikan oleh
Allah sebagai bayang-balangnp berpindah-pindah, ke kanan dan ke kiri.
Perputaran bumi dan perpindahan balangan itu sungguh menunjukkan kebesaran

Allatl dan kesempurnaan kodrat-Np.

Wa lillafii yasjudu moafis samaawaati wa mtafil arlhi min daabbaiw
wal malaaikatu wa hum laa yastakbiruun.: Kqada Allahlah semua isi
langit dott isi bumi yung melfra di aamyu (bumil dot pam malailat benuiud.
M e re ka t i dak m eny omb ong lan diri.

Kepada Allahlah, semua isi langit dan isi bumi serta mereka png berada di
dalamnla tunduk dan bersujud. Demikian pula para malaikat )ang ada di langit
dan mereka tidak menpmbongkan diri, mereka tunduk dan merendahkan diri
kepada-Np.

Yalilantuurw mbbahum nin fauqihim wa yaf aluutw tnw yu'maniltn :
Merula tafut lcqada Tfulwwtya yang bemda di aas mercla don mmgerialan
s egala apa yang diperintahlarurya.

Para malaikat takut kepada Tbhan png telah menciptakan mereka, lang
telatr member!,keihsanan-N1a, dan kekuasaen-Np berada di aus kekuasaan

mereka. Mereka juga selurntiasa mengerjakan apa )ang diperintahkan kepadanla.

Ayat ini memberi pengertian batrwa para malaikat juga dibebani ,4klrr-disuruh,
dilarang, mendapat janji baik, dan memperoleh ancaman, sebagaimana para

mukallaf png lain. Mereka juga senantiisa berada antara takut dan harap. Han)a

saja mereka itu terpelihara dari dosa.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahua Sunnatr Allah adalah mengutus rasul

dari jenis manusia, bukan dari jenis malaikat. Membenamkan mereka ke dalam

tanah atau menimpakan azab dari langit atau memusnahkannya pada saat mereka

berada dalam perjalanan mencari rezeki atau membinasakan mereka segolongan

demi golongan. Pada akhirnp Allah menerangkan kesempurnaan kodrat-Np
dalam mengurus alam langit dan alam bumi.

,l

I
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6ro

(51) Dan Allah berfirman: 'Janganlah
kamu menjadikan dua tuhan. Sesung-

guhrya Ttrhan itu Esa. Maka takutlah

kepada Aku sendiri."

(52) IGpuqaan Allahlah segala apa yang

ada di langit dan di bumi. Kepunyaan

Dia pula ketaatrn )ang kekal. Apakah

kamu akan bertakwa kePada selain

Allah?"
(53) Nikmat apa saja Png ada Padamu,

maka (nikmat itu datangnYa) dari
Allah. Kemudian aPabila kamu
disentuh oleh 'sesuatu bencana
(penlakit), maka kePada-NP kamu

memohon Pertolongan.s

(54) Apabila Allah menghilangkan
bencana (penyaki$ darimu, tiba-tiba
segolongan dari kamu memper-
serikatkan T\rhan dengan sesuatu
yang lain.

(55) Biarlah mereka mengingkari nikmat-
nikmxl yang telah Kami berikan
kepadanya. Bersenang-senanglah
kamu, maka kelak kamu akan
mengehhui (akibamYa).

,-r'JrTrW,"{#P"&

:f-bjriy{e"}t,..{ssliL
d{&&,.

@'$t3,r;f$fi',iqiqjig.

;g$$SlCW"gFb
&j#d6

t-11
JP

TAFSIR

Wa qaalalluttu lan Utta*hi4uu ilaalwini* ruini intwmaa huwa ilaahuw

waahidunfa iyyaayafar lwbuun : Dan Allah beffirman: 'langanlah latnu

menjaditanr dtn rulnn. Sesungguhnya Tfulwn iru Esa. Mala tahfilah lcqada

Aht sendiri."

Dengan firman ini Allatr menjelaskan bahwa tidak ada TUhan melainkan

Dia. Siapa pun tidak berhak menerima ibadat dari makhluk, selain Dia. Firman

2e Kaithn dengan awal S.39: az-Ztmal
30 Kaidcan dengm bagian alfiir S.29: al-'Anlcahruq S.30: ar-Rrum'

AV'u:l*'it'
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Allah: 'Janganlah kamu mejadikan sekutu bagi-trfu dan jangan pula menyembah

selain Aku. Tidak ada sekutu bagi-Ifu. Sesungguhnya Allah itu Esa. Akulah

Allah Yang Esa. Karenanya, bertakwalah kepada-Ifu dan takutlah kepada siksa-

Ku )ang akan Aku timpakan kepada mereka yang durhaka dan orang yang

mempersekutukan sesuatu dengan diri-trfu . "

Wa bhuu maa fls samumaoti wal ar4hi wa bhud diinu waa-shiban :
Kqunyaan Allahlnh segal.a apayang ada di langit dail di bumi. Kqunyaan

Dia pula l<etantan yang lcelal.

Allahlah png berhak menerima ibadat, sebab Dia png memiliki semua isi

langit dan bumi, serta Allah pula png memiliki ketaatan png kekal. Segala

sesuafll selain Dia berbatas ketaatan png diterima, karena sesuatu sebab lang
menimpaqa. Hanya Allahlah )ang terus-menenn memiliki keAatan dan menerima

keikhlasan para hamba, karena Dialah png kekal abadi.

Afa ghairatloahi tattaquun : Apalah lamu alan bertalwa kqada selain

Allah?

Apakah sesgdah kamu mengetahui bahwa Allah png memiliki langit dan

bumi serta hanya Dia yang terus-menerus menerima ketaatanmu masih takut

kepada selain-Np? Jelasnla, sesudah kamu mengetahui bahwa Tirhan yang

memiliki alam ini adalah Esa dan sesudah kamu mengetahui segala png selain

Allah berhajat kepada-Nla, mengapakah ada manusia yang cenderung kepada

selain Allah dan takut kepada selain Dia?

Sesudatr Allah menerangkan bahwa kita uajib bertakwa kepada-Np, Dia
juga menjelaskan bahwa kita wajib mensyukuri-N1a, dengan firman-Np:

Wa maa bikum min ni'matin la minallaahi : Nilorut apa saiatyang adn

padamu, mala (nifuwt iru danngrrya) dari Allah.

Semua nikmat png ada pada dirimu, walaupun bagaimana wama dan jenisnya,

baik mengenai badanmu ataupun hartamu, maka Allahlah png mencurahkan

. kepadamu. Karenanp, wajiblah kita mensyukuri Allah atas nikmat-Nya )ang
terus-menerus dan keihsanan-Nla yang tidak pernah berhenti.

Tbummaa i4rna massakumudh dhumt Ia ilaihi tai<ruun : I{emudian

apabiln lamu disenruh oleh sesuatu bencarw @enyakit), nwla kqada-I'lya
lumu memohon p enolongan.

Apabila kamu tertimpa suatu bencana yang menghilangkan nikmat yang telah

dicurahkan kepadamu atau oleh suatu penyakit, maka kepada-Nyalah kamu

memohon pertolongan. Sebab, memang telah diciptakan dalam fitrahmu perasaan

bahwa Allah adalah tempat berlindung dan tempat memohon pertolongan.
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Tbunma i4raa lu-syafadh dhurm 'ankum i4zta furitqum mil*um bi
rubbihin yusyrikuun : Apabila Allah telah menghilanglan bencana

(penyakit) darimu, tiba-tiba segolongan dari l<arnu mempenerikntlwn Ttulmn

dengan seswfiu Yang lain.3r

Apabita Allah telah memberikan kesehatan atau memulihkan kesehatanmu

atau mengSitangkan sesuatu kesukararl dalam penghidupanmu, tiba-tiba segolongan

dari kamu mempersekutukan Altah dalam beribadat dan menyembah berhala.

Bukan mensyukuri orang )ang telatr menghilangkan bencana dari diri mereka.

Li yakfuruu bi maa aatailtanhun : Biarl.ah merela mengingl@ri nilonnt-

nilorut yang telah Kami berilan kqadanya.

Mgreka bersikap demikian untuk mengingkari nikmat-nikmat )ang telah Kami

berikan kepadarya. Seharusnla mereka bersyukur. Tetapi mereka r-nenggantikan

syukur dengan ingkar. IGmudian Allatr mengancam mereka dengan firman-Np:

Fa ta matta'uu fa saufa ta'lamu,u.n : Benmang-serunglah lamu, mala

l<elak lamu alan mengetahui (akibatnya).

Oleh karena seperti itu, maka bersenang-senanglah kamu sementara waktu

dengan nikmat-nikmat png kau terima dan kelak kamu akan mengeAhui bencana

16rg akan menimpa dirimu di akhirat. I(amu akan menyesali perbuatanmu, ketika

penyesalan tidak berguna lagi.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah mencegah kita mempersekutukan-Nya dan

menerangkan batrwa segala isi langit dan isi bumi adalah milik-Np. Dialah >ang

mencurahkan segala nikmat. Apabila ditimpa bencana, para munafik memohon

pertolongan kepada-Np. Tbtapi apabila bencana telah hilang, manusia kembali

kepada kufur. Hidup di dunia ini sangatlah pendek. Di akhirat kelak, orang-

orang kafir akan mengetatrui apa png menimpa dirirya.

6ll

(56) Mereka me4rediakan sebagian rezeki
png IQmi berikan kepada kePada

sesuatu fang tidak mercka ketahui.
Demi Allah, kamu sungguh akan

ildfgSs-Ws{Alq'oWi
@,rjfi#64€t

3r Ayat ini semakna dengan S.17: al-Israa', 67.
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(s7)

ditanlai (ekan dimintai pertanggUng-
jawaban) terhadap apa png kamu
telah adakan.

Para musyrik mengatakan bahwa
Tbhan mempuryai anak-anak perem-
puan. Maha SuciAllah. Bagimereka
apa yang mereka rindukan (anak
lelaki).32

Apabila digembirakan salah seorang
di antara mereka dengan mendapat
anak perempuan, mukanya menjadi
hitam pekat dan dadanya penuh
dengan kcgundahan dan kegdisahan.

Dia bersembunyi dari kaumnya
hrena kabar buruk 1'4ng disampaikan
kepadanya. Apakah dia aken meme-
li[46 enak itu dengan menangguqg
kehinaan atau akan dikuburkan ke
dalam tanah? Ketahuilah, amat jahat

sekali keputusan pngmereka ambil.

Bagi semua oiang png tidakberiman
akan hari akhirat, perumpamium yang

buruk (sifit yang buruk). Allahlah
yang mempuqai siftt yang paling
tinggi dan Allahlah Yang ldaha Keras

tuntutan-Nya lagi Maha llakim.

@3#$5fikq*1tb3tg5

(58) '.ttl / 2 o.z

(5e)

(60)

@:il#,

X'<i|i4c;ilr;lr62dh
dt;K4f.e1i36te,!i-it.$

'p'ltgJti6;AW.*\tlt*\ti).
6grAw

TAFSIR

Wa yaj'ahwu li moa laa ya'bmuww tu-shiifum mimmu rwqioahwn:
Merela m,myedialun sefugion rueki yang Kani beikan kqada sestmtu
yang tidak merekn kAahui.

Para musyrik meryrediakan untuk berhala-berhala yang tidak mereka ketahui
hakikatnp, )arry tidak dapat memberi kemadharatan dan kemanfaatan, sebagian
dari rezeki )ang telah Kami berikan kepada mereka, baik tumbuh-tumbuhan
maupun binatang ternak ataupun )ang lain. Mereka mendekatkan dirirya kepada
berhala-berhala itu.

Allah mengancam mereka atas perbuatan-perbuatan itu, firman-N1a:

t2 Kaidon deagan S.9: az-Zumar; 5.6: al-'Aa'aem, 136.
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Iblloahi la ttxthmru 'am mu hntum tafrnrutt : Dcnti AlM4 lannu

swggutt alcan ditaflyai (akan dimhtai pertongguilgiawaban) terlwdap apa

yang teW kanu adafuh.s

Demi Allah, sungguh Aku akan bertanla kepadamu tentang apa yang kamu

rclah adakan. 41u akan menyiksa kamu atas perbuaunmu itu'

Wa yaj'afuirua littaaltit bartaati sub'hoanaltuu wa lahum mo0 yosy-

talunn : fum rursyrikmarymkan futtwn TUtw marpwryai aruk-arwk

pdrenpuan. Mat a suci Atlott. Bagi mercka ap a w8 mereka rinfukan (aruk

lelaki).

Mercka mengatakan bahua para malaikat iUr anak perempuan Allah' Golongan

musyrik yang b-rkata demikian adalah golongan Ktruza'ah' Mereka sendiri

r*.mn anakanak telaki, tidak menyuhi anak perempuan )ang mereh sandarkan

kepada Allah. Maha Suci Allatr dari segala urduhan mereka'

Ws i4zto btxy-sytm ahadulrum bil ttttsoa zlullL waihultuu muswaddaw

wa huwa ka-thiim. Yatawauaa mbul qaumi min sun-i mu bnsy-syim

bihii a ywtsihthwt 'alu hwmin am ydussttttuu fit tttlgbi : Apabilg

aigmiiru*an salah seorong di aruam mereka dcngan mendapat aruk

percnpuun, mttkmya matjadi hitbm pefut dan dadanya penuh dcngan
'tesundatan 

dot kcgelisalwt. Dia benanhttyi dari kauwty karcsw kabar

birukyang aXanpaitrm kqadanya. Apakah dia alan memelilwm a1lk itu

dengan merumggung kehhoan atau akan dihtburkan lG dalam tarult?

Apabila diberitahukan kepada salah seorang dari mereka batrwa Allah

*"*pon1., anak-anak perempuan, batrwa isteri mereka telah melahirkan seorang

prr.-po"o, meratl padam mutarya akibat kekecewaanrya. Dalam dadanfa penuh

rasa maratr dan dendam, lalu mereka meryrembunyikan diri karena malu dan

timbullatl dalam pikiranrya: 'Apakatr akan dibiarkan anak itu hidup dengan

menanggung kehinaan, tidak diberi pusaka dan tidak mendapat lEanan ptg
lapk, ataukatr dikubur hidup-hidup?"

A tao satg mot yahkumun : Ketahuilah, anol ialwt sekali kqutusan

yang merela anbil.

Sungguh sangat jahat (kebunrhan) apa 1ar1g mereka katakan dan apa png

mereka sandarkan kePada Atlatt.

3! 
A1at ini semakDa dengrn S'15: al-Hiir' 92.
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Lil la4ziina laa yu'minuuru bil a*hiruti ma4sahts satt'i : Bagi semua

oftmg yang tidak beriman alan lnri akhimt, perumpatruMn yang buruk
(sifat yang buruk).

Para musyrik mempuryai sifat png sangat jahat dan pekerti )ang sangat

buruk. Yaitu mengutamakan anak lelaki atas anak perempuan dan mengubur
hidup-hidup anak-anak perempuannla, karena takut kepada aib dan papa.

Wa lillaahil ma-tsalul a'laa : Allahlnhyang mempunyai sifat yang paling
tinggi.

Allahlah )ang mempuryai sifrt png paling tinggi, pitu Esa dan Suci daripada
beranak dan mempuryai sifat-sifat kesempurnaan dan kebesaran png mutlak.

Wa huwal 'aziiai tukiim : Dan Allahtnh Wry Maha Keras tuntutan-I{ya
lngi Maha Hakim.

Allahlah yang Maha IGras tuntutan-Nla dan yang mempuryai kebesaran

)ang tak dapat dikalatrkan oleh sesuanl pun, lagi Maha Hakim, )ang senantiasa

membuat sesuatu png dikehendaki hikmat.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini Allah menjelaskan keburukan perbuatan kaum musyrik.

612

"";ffiffifolxr.''::iffiLTf iHl{''rw'{jY"rb;utibg3
f"ffi#ffi ,J#t#ft #ffi ;(6r.ec6'p$ jyi;i *meninggalkan s6s11xgg makhluk hidup -t;Ltili$-34r1)l
di muka bumi. Akan tetapi Allah
menangguhkan mereka kepada wattu
yang telah ditenfukan. Maka, apabila
telah datang ajal mereka, mereka
tidak dapat memperlambat sesaat pun
dan tidak pula mereka dapat
mendahulukannla.3a

(62) Mereka menjadikan bagi Allah apa

lang mereka sendiri tidak menyu-
kainya. Lisan-lisan mereka berkata

o'oj"g"*'!o1{6'bi;e.i5

i,ry$;&\iisw

3a Kaitkan dengan bagim alfiir S.42: asy-Syuura; 5.6: al-An aam.
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dengan bohong bahwa bagi mereka

balasan png baik. Sebenarrya bagi

mereka adalah neraka dan mereka

segera dimasukkan ke dalamnYa.

(63) Demi Allah, sungguh IGmi telah
mengutus kePada umat sebelummu,
maka setan memPerindahkan untuk
mereka segala amalannYa. Maka
setanlah yang menjadi Penolong
mereka pada had ini (di dunia). Bagi

mereka aztb yang Pedih.

t"' 
ffil#i:.',fff;ffi,r"1#m,rlt,J &1'f,4v -$\ a#*1Yi
ljiff#eff fi ,:trfJ,:*T::e#@s;;l;.A:L{;6:^fiir];tr:\
lisihkan dan menjadi penmjuk dan

rahmal bagi kaum Png beriman.

TAFSIR

Wa bu yu<akhi4zntlothun ,wasy bi zh.ulmihim maa tarulw 'alaihaa min

datbbatin : SeandailtY Allah matgaznb morusin yung furhaka dis ebabkan

olch lrezalimarurya, tentulah Allah tidakmaninggallant sesuatu nukhlak hidtp

di mulu bumi.

Sekiranya Atlah menyiksa anak Adam png durhaka disebabkan oleh

kemaksiatan png mereka lakukan, tentu Allatl tidak meninggalkan seekor pun

binatang png melata di muka bumi. Diriwalatkan oleh al-Baihaqi dari Abu

Hurairah, batrwa beliau mendengar seorang berkata:

:#\#lilr[J'oU
'sesungguhnya ofimg yang ulim tidak nwrudamtlan, melainkan diinya sendii. "

Mendengar itu Abu Hurairah berkata:

. J9' &Ggj OsA[,V$y iv:t
"Ttdak! Demi Allah, sesungguhnya binatang berur-benar akan mati korena

keUliman orungyailg zplim." Maksudnya, perhntan omng-omng Ulimtidak saia

numpengantlti kehifuW nwsyamlat, fuhla n mempengaruhi kehi fupan birutang. "

;{;+X"vAIWi'^f)i'6
ilrgtiw;i'ilfuW:

'its$i{'ti;1}:ifi '{r.5::
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Wa bakiy yu-akh-khiruhum ilaa aialim musarnnan ta i4zta iaa'a
ajaluhwn latyasta'tdtilutru saa'daw wa bayostaqilimwn : AlanttetoPi

Allah merungguhlan merela kqada walOu yng telah ditentulun. Mala,
apabita tetnh datang ajal merela, merelca tidak dqat memperlambat sesaat

pun dan tidakpuln merelu dapat mmdahulukawua.

Tetapi Allah memberi penangguhan kepada orang-orang png zalim. Siksa

mereka tidak akan dipercepat sampai pada wakturya. Apabila telah datang

waktunla, mereka tidak dapat memperlambat sesaat pun dan tidak pula dapat

mempercepatnla. Pada waktu itulah, masing-masing orang lang membuat

kejahatan menerima pembalasannla

wa yaj'aluuru lillaahi maa yakmhtiltna : Mereka meniadilan bagi Albh
apayang merela sendiri tidnkmenyulainya. .

Para musyrik menlandarkan apa png tidak mgreka strkai untuk dirinp kepada

Allatl, pitu anak-anak perempuan dan saingan dalam kedudukan mereka.

Wa ta-shifu alsirutuhumul ka4ziba anru lahumul hnsnot : Lisan-lisan

mereka berkata dcngan bohong balwa bagi merela balasanyang baik

Mereka berdusta dalarn pendakwaannla. Mereka mendapat surga di sisi Allah,

sekiranya surga itu ada wujudrya. Mereka tidak membenarkan adarya hari akhir.

Mereka berkata: 'Sekirarya adahari akhLat, ada surga, dan neraka png dikatakan

Muhammad, maka kamilatl png berhak menerima surga itu."

Laa jaruma aww lahunun rutt tt wa anruhwn mutmlhtwn : Seberwntry

bagi mercla adatah nemka dan mereka segem dirusuklant ke dalamnya.

Tidaklah benar apa lang mereka dakwakan itu. Sebenarrya, bagi mereka

adalah neraka. Mereka pasti akan dimasukkan ke dalamnya dan akan dibiarkan

terus-menerus di dalam neraka.
t_

Allah menerangkan bahwa perilaku orang Arab pada masa jahiliph nmemang

merupakan tabiat manusia sejak datrulu. Jadi, bukan harya orang Arab png
bertabiat demikian.

Taltothi la qad analnaa ilaa urnamim min qablilw fa uyyaru lahumusy

syai+hnanu a'maalahum fa htna waliyynlrumul yawna wa hhum 'a-
dznabun aliim : Demi AlWr, sungguh lfutni telah mengutus kqada urrut
sebelummu, maka setan manperindahkan wtuk merelu segaln arrulntnya.
Maka setanlah yang meniadi penolong merela pada lnri ini (di funia).
Bagi merela azab yang pedih.

Demi Allah, (Allah bersumpah dengan diri-Np), sungguh Kami telah

mengufirs beberapa rasul kepada umat-umat sebelummu. Mereka juga mengfiadapi

- apa )ang kamu hadapi sekarang. Setan membuat lmat-umat itu memandang
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indatr terhadap amalan-amalan mereka png buruk. Maka setanlah yang menjadi
penolong mereka di dunia dan setanlah pula )ang menjadi penolong mereka
pada hari kiamat. Bagi mereka az;b yallrg pedih ketika menghadap Allatt. Pada

hari itu setan tidak dapat lagi memberi sesuatu pertolongan.

Wa maa anztltua 'alaikal kitoofu illat li rubWirw bhumul lodzikh
talofaufiihi wa hudaw wa mhmatal li qaumiy yu'minunn : Ifuttti tidak
menurunkan al-Qur'an kepadamu, melainkan supaya lamu dapat
menemngkan kqada merela tentailg opa Wry mereka penelisihlant dan
menjadi pemnjuk serta mlrnat bagi knumyang beriman.

I(ami (Allah) menurunkan al-Qur'an kepadamu untuk menjelaskan kepada

manusia tentang apa )ang mereka perselisihkan, baik mengenai akidah maupun
ibadat. Mengenai tauhid dan hidup di akhirat, ada )ang membenarkan dan ada

yang tidak. Maka IOmi menurunkan orang-orang ini'(rasul) kepadamu untuk
menjelaskan mana )ang benar di antara pendapat mereka. Manusia berdiri di
antara dua da5a penarik. Pertama, dafa yang menarik kepada kejahatan, -pitu

setan. IGdua, dqa yang menarik kepada kebajikan, pitu jiwa pqg suci. Maka
tugas rasul adalatr menerangkan mana )ang benar dari dua dala penarik tersebut

dan menyelesaikan persoalan-persoalan png diperselisihkan. I(ami tidak
menurunkan orang-orang ini, melainkan menjadi penunjuk bagi manusia dan

menjadi rahmat bagi orang png beriman, )ang membenarkan isinla, dan
mengerjakan kandungannp.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan kehaliman-Np terhadap makhluk-
makhluk png zalim. Meskipun demikian, Allah tidak menyegerakan penyiksaan

mereka png zalim itu. Sekiranp Allah menyiksa semua orang )ang zalim, maka

binasalatr segala isi bumi.

613

(65) Dan Allah png telah menurunkan
hujan dari langit, lalu dengan hujan
inr Dia menghidupkan bumi sesudah
kering; Sesugguhnya )ang demikian
itu benar-benar tedapat tanda bagi
kaum yang mendengar.s

';.l1;lrr.p$iY{SruffihV

U*#*Sa,$W

3t Kaidon dengm 5.22: al-Ho$j,22.
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(66)

(67)

Bagi kamu, sesungguhnya Pada
binatang-binatang unta dan lembu
terdapat pelajaran. IQmi memberi
minum kepadamu dari cairan Yang
terdapat dalam perutnla )ang terjadi
antara kotoran dan darah, yainr susu

png bersih dan sedap diminum oleh

orang-ofimg yang meminumqa.

Dad buah-buah kurma dan anggur
yang kamu jadikan arak dan makanan

yang baik; sesungguhnya Yall.g
demikian itu terdapat tanda bagi
kaum png benkal.

bp.riaY,-17$t;;P;itY{sr
@w$WA!,eli;$5#

K!;;";':*va11;;fltqf 5
asi*;ffio\S,4itfutg

'u'ffJT#:'*ff 'f UffiHffi 'r;'G1,W)'w+lltl1tJtfi;,i['
bukit-bukit dan pohon-pohon serta

pada panggung-panggung tanaman." uii;aO;/'

'u" m:sH,,*1fl# fiififfixi# uew+:p*"$4 w*,{"i
fffi ffi ilffiT'ffi 'T* + 3J LW *lt'rs( w 11d'a
perut-perut itu minuman dalam ber-

bagai warna. Di dalamnla terdapat @63'K4;y''4y'dt\
penawar bagi manusia. Sesungguhnya

yang demikian inr benar-benar ter-

dapat tanda bagi hum yang berpikir.

TAFSIR

wallaahu arwla mirws samoa-i mut-hn la alwaa bihil ar$n ba'da

mafiihan inru fii dzrutilu la aayatal li qautniy yasmL'uun : Dan Alla.h

yang telnh menurunlan huian dari lnngit, lalu dengan huian iru Dia
menghidrylan bumi sesudah l<ering; sesunggultnyayang demikian iru betar-
benar terdopat tandn bagi luumyang mendengar.

Allah telah menurunkan hujan, salju, dan hujan batu pada waktu png
dikehendaki-Nla, lalu dengan hujan itu Dia menghidupkan bumi png sudatt

kering, dengan menghidupkan berbagai macam tumbuhan, lang menunjukkan

keesaan Allah dan kekuasaan-N1a, bagi orang-orang lang mendengar sesuatu

dengan memperhatikan. Orang yang mendengar alat-alat al-Qur'an dengan

jiwanp, lalu memikirkannla, maka dapatlah dia mengambil manfaatrya.

Wa inru lakum fil an'aanni h'ibmtan nusqiikum mim moa fii bfihuunihii
mim baini far7p;iw wa damil labarun khaalislwn sani-ghal lity syuribiin:
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Bagi lamu, sesungguhrryapada binatang-binatang ynta dnn lembu terdapat

piirrir*". rumi iimoirt minumkqatumu dari caimnyang terdqat dalnm

peruWayangteriadiantaml<otomndandnmh'yairususuyangbenihdan- 
sedap' diminum oleh omng-orctng yang meminumtrya'

olehkarenasusumenjadimakananyangsempurna,langbisamenggantikan
makanan dan minum- *.tt, menjadi matanan anak kecil, maka apabila Nabi

saw. meminumnla, dia senantiasa membaca:

.1,463r*(ii!r(i+-\1

"wahai Tuhanku, berkatitah kami padanya dan tambahkanlah kepada kami

daripadartYa."

Apabila Nabi memakan sesuafu makanan lang lain, seperti daging, maka

Nabi mengucaPkan:

.'+u1L$;*:Fs.jr(ri5
,watwi Tutwnh+ bertatilah lami padanya *, **ro*nlnh kepada tumi yang

lebih baik dariPadanYa. "

Para sarjana kedokteran pada masa kini mengetahui benar nilai susu dan

menjelaskan secara praktek saUda NaUi tersebut. Susu keluar dari antara kotoran

dan daratr. Dia dari makanan binatang. Makanan itu mengandun9 72t-72t yang

menjadi darah, susu, dan ampasnla menjadi kotoran'

Wa min tsamaruatin rukhiili wal a'nnabi tattakhi4zuurw minhu salwraw

wa rizqan lwsatwn : Dari bwh htrma dan anggur yang knmu iadilan
amk dan malanun Yang baik.

Kamu juga memperoleh pelajaran pada perasan buah kurma dan anggur

yang kamu buat meniiOi minuman arak dan kamu jadikan rezeki png baik.

I(ata Ibn Iotsir: "A1at ini menlamakan antara minuman lang memabukkan

yang dibuat dari buah iot.a dan png dibuat dari anggur. Demikian madtab

iulni*. Dalam Fathut Bayan ditegaskan bahwa segolongan ulama Hanafiph

Ler-pendapat bahwa png dimatsud dengan arak di sini adalah arak yang dibuat

dari nabidz dan png iudah hilang Zt3-nya karena dimasak, selama belum

memabukkan.

Inru fii dznalila la atyaal li qawniy ya'qiluun : sesungguhnya yang

demikian iru terdopat tanda bagi kaum yang bemlal'
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kraulama berpendapdbahwa ryat ini adalah permulaan Eat )ang ditrlrunkan
unnrk mengharamkan arak. Aar ini di&runkam di Mekkah. seaangtan paegasan
bahwa arak haram, dinrunkan di lvladinah. sebagian orang bertarya: 'Bagaimana
alat ini dapat dikatakan sebagai pcrnrulaan ajat )ang mengharamkan arak." Ayat
ini menunjuk k€pada hharaman arak deqgan $uuu slarat png paling halus. Dia
meneragkan" buatr kurma dan anggur dapat dijadihn minuman memabuklan
dan rezeki png baik. Ttrhan menafirlan rezeki dengan '5ang haik'. Tidak
demikian dengan minuman png memabukkan. Hal ini menrberi pengertian batrwa
minuman memabukkan itu tidak baik. Dalam alat-alat mendaang barulah
ditegaskan bencana dan kerrudaraun prry timbul dari minuman arak itu.

wa auhaa rubbuka ilan ruhli : Tfuharunu telnh mmgilhamkan kqada
lebah.

Tbhan mengilhamkan kepada lebah dan merigajarirya pekerjaan png bisa
dibalangkan b&ya lebatr-lebatr itu bemkal. ,Ilhmr Tirhan kepada leb'atr adalah
seperti png dituturkan oleh firman di bawah ini:

Anit ta-khi4zii mirul jibanli btryuuaw wa mirusy syajari wa mim maa
ya'risywn : 'Buailah saruilgmu di balaT-bukit dan pohonpohon sefta
p ada p ang gung? ang gung tantantan. "

Buatlah sarang-sarangmu di bukit-bukit atau pohon-pohon atau di panggung-
panggung tanaman png dibuat manusia. Allah mengilhamFn kepada lebatr supala
membuat sarang-sarang di tempat tersebut untuk mengeluarkan madu.

Tbumma kutii min kultits tsamarutti : Kemudian matantnh dari segala
nncam bwh-hmlwn.

Allah mengilhamkan kepadalebah-lebatr inr, laitu: "Hisaplatr madu kembang-
kembang png kamu ingini, baik png manis ataupun png patrit ataupun )ang
selain itu."

Fas fukii sttbnh mbbiki dztthlan : Dan laluilnh jaran-jatan Ttuhntmu;
j alan-j alm yang telah dimudahlan untuk karnu.

Tempuhlah jalan-jalan png Allah mengilhamkan supala kamu menjalaninp
dan masuklatr ke tempat-tempat png kamu bisa mencari buatr-buahan. semua
itu tidak sukar bagimu, meskipun juga tidak mudah. IGmu dapat kembali ke
sarangmu, walaupun betapa jauhnp jalan png telah kamu tempuh.

YaHmaiu mim bulhwntihaa syamabum mulittditun alwaarurhuu : Kehtar
dari perut-perut lebah iru minumst yang bemgam wamiltya.

Dari perut lebah itu keluar mddu png bermacam-macam warnanla. Ada
yang putih, ada png kuning, dan ada yang merah, sesuai dengan tempat

E
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pemeliharaannla. Sungguh benar sekali ucapan seorang filosof: 'Daun kertau

dimakan ulat, feluarlah-sutera; dimakan oleh kijang, keluarlatr kasturi; dimakan

lebatr keluar madu, dan dimakan kambing keluarlatr kotoran-kotoran'"

Fiihi stifu-ut lin ruasi : Di dakrutya terdapat penowar bagi manusia.

Madu yang keluar dari perut lebah menjadi penawar bagi bermacam-macam

peqakit dan baryak dimasukkan ke dalam ramuan obat-obatan'

Inru fii ilrrulika la aayfual li qaumiy yatafu*rlurutttt : Sesungguhnya

yang tlemikian iru berur-bettar terdapat tanda bagi laumyang berpikir.

lrla{u denganberbagai macam wanu png keluar dari perut lebah dan menjadi

penawar'penlakit bagi manusia, sungguh terdapat tanda-tanda yang nlata yang

menu4ui fepada keesaan Allah dan ketuhanan-Np bagi kaum png suka berpikir

dan mengambil Pelajaran.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan bahwa untuk menetapkan kenabian,

hari bangkit. dan pembalasan, Allah telatr menurunkan hujan dari langit agar

hiduplahlumi, mengeluarkan susu dari binatang ternak, dan mengeluarkan madu

darilebah )ang menjadi penauar peryakit bagi manusia.

614

(70)

(71)

Allah telah menjadikan kamu,
kemudian mematikan kamu. Di
antara kamu ada Yang Png berumur
sangat tua sehingga dia tidak
mengetahui sesuatupun png dihulu
pernah diketahuinp; sesungguhqa

Allah itu Maha Mengetahui lagi
Maha Kuasa.36

Allah telah mengutlmakan sebagian

kamu atas sebagian Png lain dalam

hal rezeki. Maka orang Yang telah

diberi keutamaan tidak memberikan

rezekinla kepada hamba sahaPnYa;

mereka sebenarrya sama saja dalam

J;,it\lii;i'*;'*f.!;:ff :hV

w'{i$\w&rt#6},

iri6e)t)e.6g;'{S$z;'t'V

36 Kaidcan dengan awal S.22: al-Hajj.

$u{laK.vy;q),. "fi)iv*
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rczeki itu. Apakah mereka meng-
ingkari nihat Al1ah.37

(72) Allah telah menjadikan pasangan-

pasanganmu dari jcnismu dan
menjadikan pula dari pasangan-
pasanganmu itu anak dan cucu. Dia
memberikan kepadamu rezeki Yang
baik. Apakah mereka mengimani
barang png batal? Apakah mereka
mengingkari nihat Allah?r6

TAFSIR

Walhahu klrulaqakum tsumma yatowaffaakum wa rninkun nay lwaddu
iba atdznlil'umuri : Allah telnh menj adilan katnu, lcetnudian memalil(on
l<amu. Di antam lamu ada yailg yang berumur sangat twt.

Allah telah menjadikan kamu, padahal kamu sebelum dijadikantidakberwujud
apa-apa. IGmudian Allah mematikan kamu setelah sampai ajal. Di antara kamu

ada png dipanjangkan umurnla, sehingga mencapai usia png sangat tua, )ang
menyebabkan pikun.

Li lruilaa ya'lnma ba'da flmin syai+n : Seh@ga dia tidak mmgetahui
s eswilu pun yang dahulu pernah diketahuinya.

Allah melakukan png demikian supala manusia kembali kepada zaman kanak-

kanak )ang tidak mempuryai terrya, akal, danpengertian yang sempurna. Adapun

batasan umur Fng paling tua terserah kepada keadaan manusia.

Innalaaha 'aliimun qadiir : Sesunggulurya Allah itu Matw uingaanui
lagi Maha Krusa.

Allah mengetahui hikmat Dia menjadikan manusia, mematikannla, dan
memanjangkan umurrya sehingga sangat tua. Allah itu Maha Ifuasa atas segala

sesuatu.

Wallaahu fadh4hala ba'dlwkum 'alaa ha'dhin fir rtzqi : Allah telah
mengutamolan sebagian lamu atas sebagianyang hin dalam lnl rezeki.

Allah telah menjadikan kamu berlebih dan kurang dalam masalah harta.
Ada di antara kamu png kaya rap dan ada juga png miskin. Ada di antara kamu

37 Kaitkan dengan S.43: az-Zul$ruuf.
38 Kaitkan dengan S.7: al-Araaf, 189.

:fl s{'qgi:{:}{g$5rhY'
"t- 

/-///l//./// z 2/ rzt(t

f t|;2ti\i>t$')v\tt,

3gA,*q6$wt
olojK)$qq
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yangmenjadiburuhdanada}angmenjadimajikan.Diamemberikankepada
;;k" )."g menjadi majikan lebih baryak daripada png diberikan kepada mereka

yang menj;di buruh. gat itu semuanla terletak kepada kodrat iradat Allah'

Fa md h4ziitw fudhdhiluu bi ruonnii riz4ihim 'alaa mat malakat aimaa'

ruhum fa nm litti saww-un : Malu orwtg yng telah diheilan kattoruan

tidulclah alan memberilan rezekinya kqada hamba sahayarrya; merela

sebenantya smu saiapada rezeki itu'

Orang-orang png dijadikan k4A dan berhartatidak mau memberikan harUqa

kepada orang-orang yang menjadi-budak atau buruh. Padahal mereka dan buruh-

Uurutr mereka sama-sama membutuhkan rezrkl

Maisud apt ini menerangkan bahwa Allatr tetah mengutamakan sebagian

dari kita atas sebagian png tain dalam hal kekalaan. Tetapi Allah mewajibkan

t"puoa orallg png taya untut< memberikan sebagian hartanp kepada fakir da1

.r:itm meirUeritan sebagian hartarya kepada buruh-buruhrya. Demikianlatt

matsuO ayat ini. Tetapi kenyataannya, hanya sedikit sekali yang mau

memberikannla kepada orang-orang fakir atau buruh-buruh tersebut'

A fa bi ni,matillaahi yaihaduun : Apaluh merela mengingluri nilotut

Allah.

Apakah mereka mengingkari nikmat Allah yang telah dicuratrkan kepadanla'

Sebagian dari nikmat-nifmit tersebut telah diterangkan dalam surat ini'

watlaahu ja,ala lakr,m min anfixitam antoaiaw wa ia'ab lakum min

azwajiku.m baniilu wa hafodttan : Allah telah meniadikan pasangan-

p as angarunu clari i enismu dan meni adilan pula dari p as angan-p6 anganmu

iru arukdan cacu.

Bagaimana kamu memperserikatkan Allah dan kamu mengingkari nikmat-

Np, piOatral Allatllah png telatr menjadikan untukmu p:uiangan-p,ulanganmu

Oari jenismu. Dengan pasangan itu kamu menyelesaikan segala rupa

kemaslatratanmu dan kamu mengatur penghidupanmu. Allah menjadikan pula

dari pasangan-pasanganmu itu anak dan cucu'

Wa ruznqakum mfuuth th/,yyibaati : Dia memberilan lrepadamu rezeki

yang baik.

Allatr memberi rezeki kepadamu yatglezztdan png baik-baik. Baik berupa

makanan, minuman, pakaian, ataupun rumah png kamu diami'

A fa bil baathili yu'minuun : Aptatah merela mengimani bamng yang

batal?
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Apakah sesudeh mereka mendapat keterangan yang nlata masih juga meJakini
bahwa berhala{erhala itu menjadi sekutu bagi tuhan mereka, }ang dapat memberi
kemanfratan, kemudaratan dan spfrat?

Wa bi ni'matillaali humyakfuruyn : Apalah mereka menginglari nilorut
Alkth?

Apakah sesudah mendapat penjelasan-penjelasan )ang nlata, mereka masih
juga mengingkili nikmat Allah dengan jalan menpndarkan nikmat-nikmat itu
kepada selain-N1a, misalrya kepada berhala?

KESIMPULAN

Dalam ayat-Tyat ini Altah menjelaskan tentang.martabat-martabat umur. Ada
png meninggal semasa masih bayi, ada )ang dipanjangkan umurnla hingga
sangat tua, bahkan tidak dapat mengetahui apa-apa lagi (pikun). Allah
mengutamakan sebagian manusia atas sebagian )ang lain dalam masalah kekalaan.
Allah juga menjadikan untuk mereka pasangan-p:lsangannla dari jenis mereka
sendiri dan memberirezeki png baik-baik.

615

"' ffi-*#?#';H'i1[*[* et;:,l'ersc bte];vi;i.6
fi#"5"ffiil.Hffi ',1T* 6s,A4S;W;] v +V':n
tidak mampu pula menghasilkan
harta.

(74) Maka janganlah kamu membuat
perumpamaan-perumpamaan bagi
Allah; sesungguhnla Allah menge-
tahui, sedangkan kamu tidak
mengetahui.

(75) Allah membuat perumpamaan de-
ngnn seonrng budak belian yang tidak
sanggup meryalesaikan sesuatu dan
orang )a4g Kami beri rczeki png
baik, lalu sebagian dibelanjaken
dengan diam-diam dan sebagian
dengan terang-terangan, apakah
mcreka itu sama? Segala puji

@'ril:i,g

7;fi g,lalir,5gg'i13.;b
'd7#(Ccty4"6:iitu

:yitifi"jfri4WU+
@i,;J,;*fi->I

'Fgg\r::,fia<iriggta
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kcpunlaan Allah, bahlan kebaqalan
mereka tidak mengetahui.s

(76) Allah membuat Perumpamaan de-

ngan dua orang lelaki, salah seorang

di antaranlra bisu, tidak s'nggup
mcngcrjalan scstllttl, dan menjadi
beban orang yang mengurusinYa
(wali). Dia tidak sang$p mcndatang-
kan sesuatu bbajikan, walaugm ke

mana saja dia dihadaPfan. APafah
dia smadengan orang ]ang mctrYu-

mh bcrbrut adil, scdangFan dia P.
bqialan atasialen Png lurus?

:i'5'K{:Yer**.'<r*it3rt
1'^iljratT;Vwaire
)'rx\j'-,fi "f;';*;r:iJ;'*g(-

6F;:'+Yrt;;;

TAFSI R

Wa ya,brdatsu min dwmilloahi nua laa yamlikn hhum rizqam minns

sanaawoali wal ar4hi syai+w wa laqasu4hfi 'utfrt : Mercka nenWmn
sclain Alloh, seflaltu yang tidak dqat memberi,kan ruzBki dai langit dan

bumi kepafu merefu, walaupun sedikit. Merela tidak mampu pula
menglnsitkan lnna.

.Paramusyrik meqrembah berhala-berhata png tidak memiliki sesuatu rereki

dari langit untuk mereka. Berhala itu tidak sanggup menurunkan hujan dari

langit untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Tidak pula memiliki
rezrki di bumi dan tidak sanggup mengeluarkan sesuatu tumbuhan dan buah-

buahan.dari bumi.

Fa laa tadh-ribwr lillagr.il antsaab : Maka janganlah katnu memhnt
p erarnp ontunl erurnporuMn bagi Allah.

Oleh karena seperti itu keadaan berhala-berhala tersebut, maka janganlah

kamu menjadikannya bandingan dan sekutu bagi Allah. Kamu jangan

meryarupakan Allatr dengan makhluk-Np. Allah tidak mempunlai tandingan

dan tidak pula mempuryai bandingan. IGta Ibn Abbas: Makna a5at ini adalah:

. eie olyYfig or{,VJL 6iX4\
' Jangan lunw nunj adilun beseru-Kt tuhan yang selain Aht, kataa senmgguh.trya

tidok ada tulan selain Afu."

l9 Kaitbn denFn S.33: al-Ahzaab, 4; S.7: al-A"raaf, 145; S.O: asy-Sylrra; S-32: as-

SajdalL 9; 5.67: sl-Mutk, 19-20; S.7: al-A'rarf, 26.

L
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Inrullaaha ya'lannu wo antum laa ta'lamuttn : Sesunggultnya Allah
mengetahui, sedanglrun lamu tidak mengetahui.

Allatr mengetahui hakikat apa )ang kamu kerjakan dari berbagai kejahatan

dan dosa. Allah akan menyiksa kamu dengan siksa png sangat keras' Sebaliknp,

kamu tidak mengetahui hakikat azab, bahkan kamu tidak mengetahui kadar siksa

yang akan ditimpakan kePadamu.

Dtwruballaahu ma$alan ,abdam momluukal lat yaqliru 'alat syai-iw

wa ,nar flutqruathu minnaa riz4an lusatun fa huwy yunfiqu minhu sirruw

wa jahmn hal yastawutfrit : Allah membwt perunpatruw dangan s?nrcmg

budak belian yang tidok sanggup menyelesaikott sesuotu dan orutg yang

I{ami beri rezeki yang baik, talu sebagian dibelanialan dengan diam-diam

dan sebagian dcngan temng-terangan, apalah merela iru sma?

Allatr membuat perumpamaan bagi berhala-berhala yang disembah png tidak

dapat memberi manfuat, dan membuat perump:lmaan bagi diri-Np png Esa

yang menjadikan langit dan bumi, png melimpahkan nikmat kepada segala png
maujud. Allah mengumpamakan berhala-berhala dengan seorang budak png
dimiliki. Budak itu tidak dapat berbuat apa-apa. Allah mengumpamakan Diri-
Np dengan orang-orang png diberikan rezrki png baik dan harta png baryak.

Dia dapat mengeluarkan hartanp dalam segala macam kebajikan, baik secara

diam-diam maupun terang-teftmgan. Pada akhirrya Allah bertarya: 'Apakah sama

budak )ang tidak berharta dengan seorang hartawan yang kala rap, )ang dapat

membelanjakanhartanla dijalan kebajikan?" Tidak, kataAllah, sungguhti4ak sama.

Alhamdu lillaahi bal aWsarultum ha ya'lamuun : Segala puii kqwryaan
Allah, bahlan lcebanyalan merela tidak mengetahui.

Allahlah png memiliki segala puji. Bukan berhala-berhala png kamu

sembah. Maka pujilah Allah. Karena Allahlah yang dapat memberikan apa yang

Dia kehendaki. Akan tetapi kebanpkan orang kafir png menyembah berhala

tidak mengetahui kebenaran dan tidak mengenal T\rhan png memberikan nikmat
png harus diakui kesucian-Np dan keagungan-Nla.

Wa dhamballaahu ma4salar rujulaini ahaduhumaa ablwmu laa yaqdilu
'alaa syai-iw wa huwa lullun 'alaa naulaahu airumoa yuwaiiihhu laa
ya'ti bi khairin halyastawii huwa wa may ya'mwa bil 'adli wa huwa 'alaa
shbaathim mustaqiim : Allah membuat perumpanuxtn dengan dn omng

lel,aki, salah seomng di antarunya bisu, tidak sanggup mengerialan sesrmtu,

dan menjadi beban orang yang mengurusbtya (wal|. Dia tidak sanggup

mendatanglan seswfiu kebajilan, walnupun l<e marn saja dia dilwdaplan.
Apalah dia sama dengan omng yang menyuruh berbuat adil, sedanglan dia
pun berjalan atas jal.anyang lurus?
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Allah juga membuat perumpamaan dengan dua orang lelaki, png salah

seoftng Oi antiranya bisu, tidak dapat menumrkan apa-apa, dan sebalikrya, menjadi

beuan uali dan kerabatnp. IG mana saja dia dihadapkan tidak membawa sesuatu

kebajikan, karena Oia tiOaf dapat memahami dan tidak mengetatrui apa yang

dikaiakan kepadanp. Apakah orang yang demikian itu sama dengan yang

menyuruh teitatu iOit, Oiput berbicara, dan dapat memahami sesuatu, berjalan

di atas jalan yang lurus, dan mempunlai riwalat hidup yang baik?

Seperti keadaan orang yang bisu atau tidak dapat berbicara, begitu pulalah

berhala. Apakah berhala dapat disamakan dengan Allah, T\rhan Yang Maha Esa,

yang dapaf menyuruh barang )ang hak dan menyeru kepadanla?

Sebab funrn a5at

I(2ta Ibn Abbas: *Alat ini turun mengenai Utsman ibn Afhn dan seorang

budaknla png sudatr dimerdekakan dan masih kafir, lang tidak mau memeluk

Islam, iedangkan Utsman tetap menanggung belanjanla'"

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Allah membuat dua perumpamaan untuk membatalkan

penyembatran Uertrata. Pertama, diumpamakan dengan seorang budak belian png

iiO"i r"tnpunyai sesuatu kemampuan dengan seorang merdeka )ang kala rala'

Kedua, diumpamakan dengan dua orang lelaki png salah satunla bisu dan

tuli, sedangkan seorang lagi cukup mempunlai pancaindera'

616

(77) Kepuqaan Allahlah semua ilmu png
gaib, di langit dan di bumi. Ttdaklah

urusan kiamat melainkan selintas

kilat atau lebih pendek dari im lagi;

sesungguhnla Allah Maha Berkuasa

atas tiap sesuatu.

(78) Allatilah yang telah melahirhn karnu

dari perut ibumu, sedangkan kamu

tidak mengetahui apa-apa. Allah
menjadikan bagi kamu pendengaran'

penglihatan, dan hati; mudah-
mudahan kamu mensYukurinp.*

',1U'j)t;+YYlt(;Li.$
it";,fu.i$r$ty,{61

&y*'g,y

40 Kaitlcn dengan S.32: as-Sajdah, 9; S. 67: al-MullL 19-20; S'7: al-Ntaaf, 26'
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(79) Apakah mereka tidak melihat
burung-burung yang terbang di
udara, tak ada yang menahan mereka
selain Allah; sesungguhnya yang
demikian itu sungguh terdapat tanda-
tanda bagi kaum png beriman.

{31 c,+\r;tr
+65A:4i 5t',"1,

Es\

TAFSIR

wa lillaahi glwibns samoawadiwal ar4hi : Kqwtyan artahrah semua
ilmu yang gaib, di langit dan di bumi.

Allahlah pqg mengetahui segala png gaib dari pengliharan mata kita, baik
di langit maupun di bumi )atg tak dapat diketahui oleh seseorang, kecuali mana
png dikehendaki oleh Allah.

Yang dimaksud dengan segala barang png gaib di sini adalatr semua urusan
png tidak dapat dicapai oleh ilmu manusia dan tak dapat dicapai oleh pancaindera
mereka-

wa maa amnts soa'ati illat ka bmhil fu-slwri aahuwa oqabu : Ttdakrah
urusan kiamat melainkan selintas kilat atau lebih patdek dari itu.

Masa berlangsungrya kiamat adalah dalam sekejap mata atau lebih pendek
dari itu. Firman ini menegaskan kodrat Allah. Sudah nlata bahwa apabila Allah
menghendaki sesuatu han)a mengatakan 'htnn dan yang dikehendaki-Np itu
pun terjadi. Tbgasnla, untuk meruntuhkan dunia dan membangkitkan semua
makhluk dari kubur, bagi Allatr tidaklah diperlukan bertahun-tatrun, tetapi dalam
sekejap mata saja.

Diterangkan masalah kiamat dalam alat ini karena banpk manusia png
mengingkarinp. l

Inrulbalw'alaa kulli syai.in qadiir : sesungguhnya ailah Matu Berlonsa
atas tiap sesuiltu.

Allah berkuasa mewujudkan segala sesuatu png Dia kehendaki. Tidak ada
sesuatu pun )ang tidak bisa terwujud bila telah dikehendaki-Np. Maka Allatr
berkuasa mengiamatkan dunia ini dalam sekejap mata.

wallaahu akhmjakum mim buhuuni unnaluatikton laa ta'lamwuw
syai*w wa ja'ala bkunus sam'a wal abthoam wal af-idata : Allahta.h
yang telah melahirlan lanu dari perut ibumu, sedangkut lumu tidak
mengetahui apa-apa. Allah menjadilcan untuk kamu pendengaran,
penglilntan, dan lati.
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Allah )ang membuat kamu mengetahui apa )ang semula kamu tidak
mengetalui, sesudah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Dia memberimu

alat untuk mencapai ilmu dan jalan mematraminla, pitu pendengaran, penglihatan,

dan akal, sehingga kamu dapat mengetatrui ratrasia segala sesuatu png ada di
sekitarmu.

Ia'albkum tasyktauun : Mudah-mudotwn fanw notyufurinya.

Dengan makrifat png diberikan kepadamu dan tanda-tanda kebesaran Allah
yang dapat kamu lihat dengan mata kepalamu, kamu mensyukuri-N1a.

Alam yamu ilath thairi musakh-kharaatin fii iawwis samaa'i maa
yumsiktthunrw il.bllatha : $)akah merelu tidak melilnt burung-burung
yailg terfung di udam, tidakadayang manalwn mcrelu selain Allah.

Apakatr mereka tidak melihat burung-burung png dengan mudah terbang di
udara bebas, tidak ada yang menatrannya, sehingga tidak jatuh selain Allatt.
Tirbuhrya png berat tidak memungkinkan tetap melayang-layang, kecuali dengan

ada suatu kodrat png menatrannla. Allah telah memberikan kekuatan terbang

dan kekuatan meryaimbangkan badan. Bila kekuatan itu ditarik, burung akan
jatuh ke bumi.

Imoa fii dualikt b aoyaafil li qawuy yu'minuun : Sesunggultnya yang

demikian iru berur-benar tedqot tanda-tanda bagi kaumyang beiman.

Dengan adarya dala terbang bagi burung dan tenaga png menahanrya dari
jatuh ke bumi, sungguh terdapat tanda-tanda png menunjukkan keesaan Allatt
bagi orang png mengimani-Np. Thnda-tanda ini dikhususkan bagi orang-orang
png beriman, karena merekalatr png mengambil manftat dari tanda-tanda tersebut

untuk menetapkan adanla Allah. Walaupun tanda-tanda ini menjadi petunjuk
bagi semua orang )ang berakal.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menegaskan kesempurnaan ilmu-Np. Allah
menerangkan bahwa Dialah png mengetahui semua barang png gaib, di langit
ataupun di bumi. Dalam apt ini Altah menjelaskan kesempurnaan kodrat-Np.
Hari kiamat akan terjadi dalam sekejap mata. Pada akhirrya Allah menerangkan

tanda-tanda png menunjuk kepada keesaan-Np dan Dialatr, TUhan png berbuat
mennrut itfitiar-Np.
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617

'*'ilf l,::ff .ffiT'fifi l?:trIJ'u:{*'K36#*:fr Hir'
rxm; ?r, ffiJl1ffiffiT; W;7qr4 sii. $\ )v
ringan, kamu membawanla ketika

berjarandanketike kamubennukim \1,t-$lib-#f$'g1Y;i;

ifil ffi,ffi,TlJ$: ffi# ay[:G666€rqciv
dan sesuatu Yang memberi
keryamanan bagi kamu hingga waltu
png telah ditennakan.

(81) Arrah terah menjadikan bagimu :#J1;;W-Jeifr'seiitti
tempat bernaung dari apa yang telah )

ilffi'ffi*:*[lf"n:**H,av {'s;'6ut $Ag
di bukit-bukit dan Dia menjadikan n,2 ,.\z,ll-/*( ,,r,1.i(!-7
bagimu pakaian yang memelihara ,ttu9ffEtr)f P

ffiH#ffffiffit*ffi 6l;3,K1/g1f'{ifd$:{
Demikianlah Allah meryrempumakan

firman-Np kePada kamu, mudah-

mudahan kamu menYerahkan diri
kepada-Np.

''' :lT,?,:i:Ii',#;lxli'nxfi; ,t4t$ta#igv;sE
menyampaikan perintah Allah Png I

menjelaskan maksud-matsud agama.

kebanyakan mereka adalah orang 6:lj;!11
png ingkar.

TAFSIR

Wallaahuja'ala lalatm mim buynUihtm salutwn : Allahtelah matiadilant

bag imu rumah- rumahmu untuk temp at berdiam.

Allah telah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat berdiam dan beristirahat

menyenangkan diri ketika kamu berada di kampungmu.
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Wa ja,ahlakumminiulundilan'aamibuyrutantasta*hifruttrulunyatmg
zhi'nikum wa youma iqaamaihm : Dan menjadilan rumnh-rumahmu

dari fulit binatang yang ringan, l<ornu membawanya letil(a berialan dnn

l@tilu lamu bermukim.

Altah menjadikan untukmu kemah-kematr >ang kau buat dari kulit binatang

yang dapat dengan mudah dibawa oleh para musafir ketika berjalan dan ketika

dia telah bermukim pada sesuatu tempat.

Wa min ashwafilma wa agbaailwa wa asy'aarihaa a4saatsaw wa mataa'

an ilaa hiin : Dari bulu biri-biri, bulu unta, dan bulu lambing, perlalas

rumnhmu dan sesuatuyang memberi l<enyamanan bagi lamu hinggawaldu

yangTelah ditentulan-

Allatr tetah menjadikan unrukmu dari bulu-bulu domba, bulu unta dan bulu

kambing perkakas rumahmu. Baik untuk kamu buat permadani ataupun barang

perniagian hingga suatu masa, png Allah sendiri lang mengetahuinla.

Ayat ini memberi pengertian batrwa kulit binatang dan bulurya' baik Cari

binatang png disembelih ataupun tidak, adalah suci'4l

Wallaahu ja'ala lakum mim maa khalaqa zhilaalan : Allah telah

menjadilai bagimu tempat bernaung dari apayang telfuh Dia iadilan.

Dari apa png Dia telatl jadikan dapat digunakan sebagai tempat kamu

bernaung, ietika terik matahari menyengat dan ketika musim dingin.

Wa ja'ala lakum mirwliibanli aktuarwn : Dia telnh menjadilan bagimu

tempat-tempat trumu berdiam di bukit-bukit.

Allah telah menjadikan bukit sebagai tempat kamu berdiam, baik berupa

gua atau rumah png kamu patrat sebagai tempat berlindung dari musuh, tempat

6erteduh dari panas matatraii, {an tempat menghindarkan diri dari manusia.

Wa ja,ah htam saruabiila tnqiikumul twna : Dan Dia meni adilan bagimu

pataian yang memeliham tamu dnri terik matalai'

Allah menjadikan untukmu pakaian dari kapas, kartun, dan bulu domba

yang melindungi kamu dari cuaca panas dan dingin'

Wa saruabiila taqiikum ba'sakum : Dan palaian yang melindungimu dari

kel<erasan.

1t Lihat al-Mahasin X: 3844.
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Allah menjadikan pula untukmu baju besi lang melindungi kamu dari
kekerasan senjata.

Kt dztalika yutirnma ni'matahuu 'alaikum : Demikiantah Altah
mmyenpumaknn nibut -I,lya kqadanu.

Demikianlah Allah meryrempurnakan nikmat-Np kepada kamu di dunia
dan di akhirat, yaitu memberikan petuqiuk kepada jalan kemenangan dan
kemanftatan.

La'allahtn tuslimun : Iufitfubmufulwn kanw moryeruhkot diri kqae-
Itlya.

Allah mencuratrkan nikmat-Np kepada kar.nu serta menyempurnakann),a
karena mengharap ogar kamu meryerahkan diri kepada-Nra dan tunduk kepada
yang mempunlai nikmat. I(amu meninggalkan penyembahan berhala dan
menjauhkan diri dari mengikuti hav,a nafru.

Fa in tawalhufa intwmaa 'alaikal futooghd mubiin : lila mercka ber-
p alW, maka s eswry guluaa tugasmu hanyvtah menlanpaikor perhmh Alwt
yang menj ehskan nubud-nubud agarrur.

Jika mereka terus-menerus berpaling dan tidak mau menerima keterangan
png kamu berikan, tegas Allah, maka hal itu tidaklah memadharatkan k iu,
hai Muhammad- sebab, kamu hanlaratr bernrgas menpmpaikan maksud-maksud
agama, rahasia, dan hikmat-hikmat-Nla. Hal itu telah kamu laksanakan dengan
sebaik-baiknp. Kamilah png membuat perhituqgan dan pembalasan.

Ya'rifuurw ni'matallaahi tsumma yur*iruwultaa : Mercla motgetatwi

Mereka mengetahui bahwa semua nikmat ini berasal dari Allah. IGmudian
mereka mengingkarinp dengan perilaku dan perbuatan mereka. Lisan mereka
mengatakan bahwa yang mempunpi nikmat adalah Allah. Tetapi mereka
menyembah png selain Allatr dan mensyukuri lang selain-Np pula. Mereka
beranggapan batrwa nikmat-nikmat itu diperoleh dengan spaai berhala.

wa aHsaruhumul luafiruun : Dail kebanyatan merela adalah oflmg yang
tngfur.

IGbanpkan mereka mengingkari kebenaran dan berkeras kepala. Mereka
mengetahui kebenaran Rasul, tetapi tidak mau mengimaninla atas dasar
ketakaburan. Hanla sedikit saja dari mereka png sungguh-sungguh tidak
mengetahui kebenaran Rasul, karena tidak memperhatikan OAit-Oatit atau mereka
tidak mengetahui kebenaran karena sesuatu kekurangan pada akalnp.
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KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan berbagai macam nikmat png
dicuratrkan kepada hamba-Np. Allah menjadikan bagi mereka rumah sebagai

tempat berteduh, kematr png mudah dibaua dalam perjalanan serta menjadikan

pakaian, baik dari uol maupun besi png dipergunakan dalam peperangan.

618

(84) Dan ingatlah kepada hari (ketika)
Kami membanghtkan dari tiap umat
seorang saksi, kemudian semua
pembicaraan omng-onmg kafi r tidak
didengar lagi, dan tidak pula diminta
menghilangken kemarahan Allah.l2

Apabila orang-orang yang zalim
melihat azab, maka azab inr tidakl4gi
diringankan untuk mereka dan
mereka juga tidak diberi penang-
guhan.

Apabila omng-omng )ang memper-
sekutukan Allah melihat sekutu-
sekutu yang mereka Perserikatken,
maka mereka pun berkata: 'Wahai
Tbhan kami, inilah orang-orang yang

kami jadikan sekutu bagi-Mu, Yang
kami sembah selain Engkau."
Mereka png dijadikan seluflr-sekutu
bagi Allah berkata kepada me{eka:
'Sesungguhnp kamu benar-benar
berdusta."

(87) Pada hari itu mereka tunduk kepada

Allah dan lenpplah dari mereka
segala apa yang mereka ada-adakan

dahulu.

(88) Mereka yang kafir dan menghambat
manusia menuju ialan Allah, I(ami
tambahkan kepada mereka azab di
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a|as azab, yang disebabkan oleh
kerusaken png diperbuatnp.

(89) Ingatlah hari, ketike Kami membang-
kitkan pada tiap rrmat seorang saksi
atas diri mereka dari mereka sendiri
dan Kami mendatangkan kamu
menjadi saksi atas umatmu, dan
I(ami telah menurunkan kepadamu
alQur' an untuk menerangkan segala
png dibutuhkan oleh manusia dan
untuk menjadi petunjuk den rahmat
serta lobar gembira bagi semua orang

)ang merondahkan diri kepada Allah.

'o4'*rtbKf1r5it5;1

b#'u6ftY+'t;i'ii;
t*'.ii$fiyr$'t,Hr*;fi

".i;r,r3,96Ep;rti4tZt{E6ra&,4elj,J"i?ri

TAFSIR

Wa yauma rub'a4su min hili ummatin syahiidan : Dan ingalah kqada
hai, (l@til(a) Kami membangkitl@n furi tiap wnt seomng sabi.

Sebutlah, wahai Muhammad, kepada para musyrik tentang hari, ketika Kami
membangkitkan seorang saksi dari tiap umat )ang menegaskan tentang keimanan
dan kekafiran mereka, serta bagaimana cara mereka memperkenankan seruan
Rasul.

Pada hari kiamat, para nabi akan menerangkan apa png telatr dilakukan
oleh umat mereka masing-masing. Berdasarkan kuerangan-keterangan itulah,
Allah menetapkan hukuman bagi mereka.

Tbwna loa yu'dznnu lil la4ziirw kafarur : Kenwdian sa rua panbicarunn
omng-onmg lafir tidak didengar lagi.

Sesudah para nabi selaku saksi menjelx5kan 6pn png telah dilakukan oleh
umatn)a, maka alasan-alasan uanr )ang dikemukakan oleh orang kafir tidak lagi
didengar dan diperhatikan. sebab, kesaksian png diberikan oleh para nabi telah
cukup untuk memutuskan perkara mereka.

Allah Maha Mengetatrui apa )ang mereka lakukan. Allatr menyuruh para
nabi menjelaskan kesaksianrya untuk melaksanakan sesuatu png telatr meqjadi
kebiasaan manusia di dunia.

wa laa hum yusta'tabuun : Dan tidak pula diminta menghilanglan
l<emamlan Allah.

Pada hari ftiamat) itu mereka tidak lagi diperinatrkan mengerjakan pekerjaan
yang diridhai oleh Allah. sebab, akhirat bukanlatl tempat unnrk membebani
manusia dengan kewajiban-keuajiban, dan bukanlah pula tempat beramal. Mereka
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juga tidak disuruh lagi untuk bertobat, mengerjakan amalan saleh, dan tidak pula

disuruh kembali ke dunia untuk beramal.

Wa i4ztn rud la4ziirw zJulamul'a4znaba fa laa yu-Huffifu 'anhum
wa laa hum yunzluruun : Apabila onmg-orung yang zplim melihat azsb,

mala aznb iru tidak lngi diringanlan untuk merekn dan merela iuga tidak
diberi penanggulmn.

Ictika orang-orang musyrik pada hari kiamat melihat azab yang dijanjikan
oleh Allah, mereka tidak dilepaskan dari azab itu dan mereka tidak diberikan
kesempatan mengemukakan alasan-alasan keuzuran png meringankan azab dan

tidak pula diberi penangguhan. \Maktu mereka untuk bertobat memang telah

berlalu. Akhirat harya merupakan tempat menerima pembalasan amal.

Wa i4zaa ru'al la4ziitw asyrukuu syumkaa<hum qaaluu rubbanaa haa-
u-laa-i syumkaa-urul b4ziiru kuntwa nad'uu min duunika : Apabiln
o mng -orumg Wng memp eB elatul<ot Allnh melihat s ehttu-s ehttu yang merela
penerilatlan, mal<a merelapun berluta: *WalwiTfulan lami, inilah omng-
omng yang lami jadikan sehttu bagi-Mu, yang kami sembah selnin Drglau. "

IGtika para musyrik pada hari kiamat melihat dewa-dewa yang mereka jadikan

sekutu bagi Allatr png mereka sembah, mereka pun berkata: "Wahai Ttrhan

png telatr memelihara kami. Inilah sesuatu png telatr kami jadikan sekutu bagi-
Mu dan orang-orang png telah kami sembah selain Engkau."

Dengan penegasan itu, mereka bermaksud agar dosa png dilakukannp dibagi

sama antara mereka dengan dewa-de,wa tersebut.

Fa alqau ilaihimul qaula inruhtm la lwodzibtnlt : Merela yang diiadilan
selatru-sehttu bagi Allah berkaa lrqada mercla: 'Sestmggultnyu lamu benar-

benar berdusta."

Pada saat inr, dewa-dewa yang telatr mereka pernrhankan pun berkata: "Kamu
bohong. IGmi sama sekali tidak menyuruh kamu untuk menyembah kami. Kamu
sebenarrya menyembah hawa nafsumu. "

Wa alqaau ilallaahi yauma-i4zinis salanna : Pada hari itu merela tundtk
kepada Allnh.

Pada hari itu, baik )ang menyembah maupun png disembah, para musyrik
maupun berhala dan dewa png disembah, semuanya menyerahkan diri kepada

Allah. Sebab, pada hari itu tak ada lagi png didengar perkataannp dan ditaati
perintatrnp selain Allatl. Mereka semua menerima ketetapan Allatl, walaupun di
dunia mereka menlombongkan diri.
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Wa dlwlb 'ardtum rntt koaruiltyafiaruan : Dan lenrylah dari merelw,
segaln apayang merela ada-adalant dahulu.

Pada hari itu, semua dewa dan berhala tidak ada png dapat memberi
pertolongan kepada mereka dan semuarya leryap.

Alla4ziitw knfuruu wa shadduu 'an sabilillaalti zidnuhum 'a4ztaban
fauqal 'a4ztabi bi moa kaanau yufsiduun : Mereka yang lafir dan
menghnmbat manusia mmuj u j alan Allah, Kami tambahleil kqafu merela
azab di atas azab, yang disebobkan oleh kerusakan yang diperhntnya.

Mereka png mengingkari kenabianmu, hai Muhammad, dan mgnflg5takan
kamu, sera menghambat manusia dari jalan kebenaran Islam, Kami menambahkan
azab yang lain, disamping untuk mereka, aztb yanglapk mereka terima, karena
kekafirannp.

Mereka dtazab dengan d,ua azab. Pertama, azab kekafiran, dan kedua, azab

atas usaha mereka menyesatkan manusia. Alat ini menunjuk bahwa azab yang
diderita oleh orang-orang kafir berlebih kurang (tidak sama), sebagaimana para

mukmin memperoleh kedudukan png berbeda-beda pula.

Wa yauma rwb'atsufii kulli ummain syahiidan'alaihim min anfirsihim
wa ji'naabika syahiidan 'aba lua-ulaa-i : Ingatlah lari, latika Kami
membangkitlun pada tiap umot seonmg salai atas diri mcruka dari mercka
sendiri dan Kami mendatanglant kntnu menjadi saksi atas umtfimu.

Ingatlah, wahai Rasul, ketika Allah membangkitkan semua nabi untuk menjadi
saksi atas umatn)a, sehingga mereka tidak bisa membantatr lagi tentang apa )ang
diperbuatrya. Kami datangkan kamu (nabi) unurk menjadi salsi terhadap umatmu
guna menerangkan bagaimana mereka memperkenankan seruanmu dan apa yang

mereka telah lakukan terhadap kerasulanmu.

Wa rwzznhwa 'alaikal kitoaba tibyaarul li kulli syai-iw wa hudaw wa
mhmataw wa busyma lil muslimiin : Dan lfumi telah menurunlan
kqadamu al-Qur'an untuk menemnglan segala yang dibutuhlun oleh
mnnusia dan unnkmenjadipaunjukdan mhmat sena labar gembim bagi
segala ofttng yang merendahl(an diri kqada Allah.

Kami (Allah) telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, al-Qur'an
untuk menerangkan semua apa )ang diperlukan oleh manusia. Baik mengenai
hukum halal haram maupun pahala, sitsa, dan petuduk dalam menempuh jalan
hidup di dunia serta menjadi rahmat bagi orang png membenarkannp dan
mengamalkan segala peraturannla. Juga menjadi kabar gembira bagi mereka

Fng menaati Allah bahwa mereka akan diberi pahala png besar pada hari akhirat.



luz 11 Sura 16: an-Nahl 2265

Ditegaskan oleh az-Zamakhspri dalam al-Kasysywfbatrwa dalam meqielaskan
semru urusan agama, adakala al-Qur'an melakukan secara langsung dan adakalanya
dengan perantarium Rasul, pkni sunnah, )ang kita disuruh mengikutinp.
Makalanla dengan penjelasan sahabat dan ulama-ulama atrli ijtihad.

hra imam telah berdtihad dan membuhurkan jalan-jalanpembahasan dalam
segala urusan agama untuk generasi kemudian. Mereka mengistinbathkan dari
al-Qur'an dan as-Sunnah beberapa mazhab dan pendapat, baik mengenai ibadat
maupun muamalat.

Al-Qur'an, Sunnah, Uma', dan qi as telah menerangkan kepada kita undang-
undang Islam png melengkapi semua segi kehidupan, baik mengenai agama
maupun dunia, baik mengenai kenegaraan maupun ibadat.

' *EsrMpuLAN

Dalam alat-a1at ini Allah menjelaskan keadaan para musyrik pada hari kiamat.
hdahari itu, mereka tidak dibenarkan mencari alasan untuk membersihkan diri.
Mereka diazib dengan tidak diberi penangguhan lagi. Bahkan, sesembahan mereka
setain Allah juga tidak lagi membenarkan pendakwaan mereka. Mereka dan
deua-deua png disembahnla, semuanla menyeratrkan diri kepada-Np. Allah
menurunkan al-Qur'an kepada Nabi untuk menerangkan semua permasalatran
mengenai kemaslahatan dunia dan kemaslatratan akhirat.

619

(90) Sesungguhqa Allahmemerintahkan
untuk berlaku adil dan berbuat ihsan
dan meinberikan peftolongan kepada
kerabat. Sesungguhnya Allah men-
cegahdari segala perbuatan yan,g keji
dan perbuatan yang munkar dan
kezaliman. Dia memberi pelajaran
kepadamu, mudah-mudahiln kams
teringat.'3

(91) Sempurnakanlah janji Allah bila
hmu telah berjanji. Janganlah kamu
merusak sumpah sesudah kamu
menguatkannya, sedangkan kamu

WlSlactitlirtir)fi{v
3wl,fi;:iWr;;C$.;';;

ac Kaitk a deagan S.l7: al-Israa'; S.5: al-Maaidah, 48.
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(e2) Iangan pula kamu menjadi seperti ,i4x:c&{i;dK;Kl;wanita yang menguraikan benang- zJ -- ' -' 'v et - i

trffiilffi*?Lfl,"*Lflifl'ml Kt;'f4s;'+'63i
'f $f LT',Ir,ffiTT"i:lT'Yi'ii,.5;vdf iAusJC;;ArKir

telah menjadikan Allah sebagai saksi

yang menlaksikan sumPahmu itu;
sesungguhrya Allah mengetahui aPa

yang kamu kerjakan.

adanya jamaah Yang lebih besar
daripada png lain. SesungguhnYa

Allah menguji kamu dengan
perintah-Np itu, dan untuk mene-

rangkan kepadamu Pada hari kiamat

tentang apa png kamu perselisihkan.

Sekiranya Allah berkehendak,
tentulah menjadikan kamu umat )ang
sanr. Akan tetapi Allah menyesatkan

siapa yang Dia kehendaki dan
memberi petunjuk kePada siaPa Png
Dia kehendaki. Kamu akan ditanYa

tentang apa yang kamu kerjakan.

TAFSIR

Innallaaha ya,muru bil 'adli wal ihsaani : sesungguhnya Allah

memerintahlan unruk berlnht adil dan berbuat ihsan.

Allah menyuruh manusia berlaku adil dan insaf, serta tetap berjalan imbang,

tidak melampiui batas, dan tidak mengurangiqa. Selain itu, Allatr menyuruh

manusia berbuat ihsan dan berbuat kebajikan kepada makhluk-Np'

Martabat ihsan png tertinggi adalatr berbuat ihsan kepada orang )ang berbuat

buruk kepada kita. Nabi telah memerintatrkan kita untuk berbuat ihsan.

Diriwaptkan dari asy-Sya'bi bahwasanp Nabi bersabda:

3t i# iibtSJL;4, .7!Y"t3 ; JY G 3 loG)i
.d);.39"

" lhsan adalah kamu berbuat baik kpada omng yang berbuat buruk kepadama dan

bulantah ihsan itu l<amu berbuat baik kepadn omng yang berbuat baik kepadnmu. "

*i.i{v}1)rtri:fl@
@slg

lqr1r.v5"#\:K1{'i'tiCtr;
'tiSixAJe pirir4'i$-

q7xfrtK6

(e3)
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Diriwa5atkan oldr Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar bahua Nabi bersabda:

'Ihsan ialah kmu rrcnyenbah AIM seakat-akan koru nulilut-I,lya. Maka jika
kanat ti dak dap a rrc lilut- Iilya, makn s e smg guhny a Allah nelihamu.'

Wa iitaa-i ilzil qurbaa : Don memberikan penolongan kqada kcmfut.

Memberikan apa )ang diperlukan kepada para kerabat. Alat ini menunjuk
kepada tugas me4ghubungi rahim (menjalin hubungan persaudaraan) serta kerabat,

dan mendorong kita memberi sedekah untuk mereka.

Masuk ke dalam pengertian kerabat di sini adalah kerabat png dekat dan

kerabat yang jauh. Karenanla, kita dinrntut oleh agama supala memberikan
peftolongan png mereka butuhkan. Jika tidak ada sesuatu )ang dapat kita berikan,
maka hendaklah kita berdoa dengan doa png baik dan menumpatrkan belas
kasihan kepada mereka.

Wa yanhu 'anil fuhsyaa-i : Sesunggulvrya Allah mencegah dari segala
perhnnnyang keji.

Allah mencegah manusia dari segala )ang keji, baik dalam ucapan ataupun
perbuatan, seperti perbuaun zina dan lain-lain yang dicela dan dibenci oleh

agarna. Demikianlah makm fah"sya.

Wal mwiluri : Dan sarun perhntan yang munknr.

Segala perbuatan )ang tidak dibenarkan oleh akal, seperti membunuh dan
berlaku sombong.

Wal baglryi : Dan kcznlinun.

Segala perbuatan zalim dan merampas hak-hak manusia.

Yt' ial uhon h' alblaon ta4ukkanatn : Dia nwnb ei p elqi arun kq adanw,
madalymudalwt kotnu teinga.

Allah menyuruhmu untuk berlaku adil, berbuat ihsan, dan memberi
pefiolong;an kepada kaum kerabat. Selain iu, Allah mencegah kamu unnrk berbuat
keji, munkar, dan zalim. lbjuanrya supEa kamu mengambil pelajaran dengan
perinah tcrsebut, lalu kamu mengamalkan apa )ang mendaangkan keridhaan
Allatl dan mendatangkan kcbaikan di dunia dan di akhirat.a

. atr{ig/"i1 :# p 39 1,fi ,;kk'&,, 
"1,3 

3, i\3f

{r B8ca hfu lhn Jqir flY: 163; Ahad I:318 atur hrdlis 2y22, \ffi Ih lGrair ll 5{1,
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W a$w bi 'afu1i t4?14 'uhdrn : Dot sanpurnakanbhianji
AllaL bila kamr tew beioil
Tirnaikanlah semua janji )ang telah kamu lakukan dan laksanatanlah segala

kontrak )ang telah kamu buat. Masuk ke dalam pengertian janji Allah di sini

adalatr janji 1ang kita buat dengan TUhan, janji 1ang kita buat dengan diri kita

sendiri, dan jaqii png kia buat dengan sesama manusia. lbrhadap semua janji

itu, kelak akan dimintai peftangsungianraban.

Kata Maimun ibn Mihran:

"Dengan iapa sqia korumengikfr stntuianii, makatwuikartlahianii itu, fuik
dia rutslim atanpw orwrg kSr Sehb, ianii iu kepunyam Allalr."

Wa lu tanqu4hnl ahnoatu ba'do taukiidittgg wa qod ia'altwndl4glw
'abikwn kafiibn : Danianganfu kamu merusak sumpah. sesudah lamu

nengua;tko11q, padalnl konu telah naqiadikan AIM sebagai saftsi yang

mmyabilan swnpabru itu.

Janganlatr kamu merusak sumpatr sesudah kamu menguatkanrya. Sedangkan

kamu telatr menjadikan Allatr sebagai pengawas dalam pelaksanaan janji.

Inrullaatw ya'lamu maa tafalarn = Sesunggrhtry Allah mengaalrui apa

yang lannu l<eriakan.

Allah mengetahui semua janji png telah kamu lakukan, demikian pula

terhadap sumpatrmu. Apakah kamu akan melaksanakan ataukatl akan merusaknya?

Wa lat takuunuu kol l0tii na4a4lwt ghazbLoa mim ba'di quwwatin

anktatsan : langan pula kanu menjadi sqerti wanita Wg menguruilun

benang-berwng sesudah diialin (dpilttaA futuh meniadi terumi kemfuli.

Janganlatr kamu berlaku seperti seorang perempuan )ang mengrt"it ,
pintalan-pintalan benang sesudah dijalin dengan baik. IGta as-Suddi: 'Memang

ada seorang perempuan di Mekkatr )ang setiap usai memintal benang, dia

menguraikannla kembali. "
Ringkasnla, Allah meryarupakan orang )ang merusak atau melanggar janji

dengan orang )ang menguraikanbenang-benang png sudatr dipintal. Hal tersebut

untuk memberi pengertian batrwa png demikian itra bukanlah perbuatan orang

)ang waras.

IWu*lti4ruauu ahnaaru,hun da*hfun bainohon ant&uttu ton nottt t

hiya afiu min umnutin : Kamu idifun smpafunu sefugai ialan tipu
daya di ontam lannu disebabkan merckn adalah iamaah yang lebih baar
daripadayang lain.
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IGmu menjadikan sumpah png kau lakukan unork membultikan bahwa
kamu akan janji sebagai sua$ tipu da5a supala orang lain
memperca5aimu, sedangkan kamu tetap menpmbunyikan niat busukmu terhadap
mereka. I(amu lakukan png demikian iu karcna mereka lebih baqak jumlahqa
daripada kamu. Hendaklah kamu menepati janjimu dan memeliharanla dalam
segala keadaan.

Alat ini menakut-nakuti orang mukmin untuk tidak merusak (melanggar)
bai'at png telatr mereka lakukan terhadap Nabi akibat terpengaruh oldr besarqa
jumlah orang Quraisy.

Iwumoa ybhntklondloohu bihii : Sexmggulutya Allah nunguj irut dengan
. periwah-I{ya itu.

Allah mengujimu denganjalan menyuruh kamu men)€mpurnakanjanji untuk
melihat, apakah kamu memegang teguh janji png telah kau lakukan dan bai'at

)ang telah kau ucapkSn. Ataukah kamu bisa terpeda5a oleh jumlatr orang Quraisy
png baryak dan perlengkapan perang png lebih lengkap daripada kamu.

Wa la yubayyilunru lahm yaumal qiyatmui mta kwtum fiihi takh-
talifuun : Dail untuk mmemngkan kqadarru pada lnri kiamat tentailg
apa yang karnu penelisihkan.

Allah menerangkan apa )ang telah kamu perselisihkan di dunia. Di sanalah
Tbhan menegaskan kebenaran orang mukmin png mengesakan Allah dan mengaku
kenabian Muhammad serta menegaskan kesesatan orang kafir png mendustakan
Muhammad.

Wa lau syaa+tloahu laja'ahkum wnmotaw waahidataw wa loakiy yu-
tlhillu may ya-slaa-u wo yahdii nay ya-syaa-u : Sekimnya Allah
'berkehendak, tentulah Dia mmjadilun lannu unut Wng satu. Akan tetapi
Allah menyaatlan siapayang Dia kehmdaki dan memberi perunjuk siqa
yang Dia kehendaki.

Sekiranya Allah berkehendak, tentulah Dia menjadikan kamu beragama satu
dengan dorongan tabiat dan fitrah. Tidak menjadikan hak iffitiar bagi mereka
dalam segala perilakurya, dan serupalah mereka dalam hidup bermasprakat ini
seumpama semut dan dalam hidup kerohanian seumpama malaikat )ang memang
diciptakan untuk taat dan jauh dari perbuatan serong. Allatr menjadikan manusia
mempuryai dala usaha dan hak memilih. Maka, atas dasar hak memilih itulatr
ditetapkan pahala dan siksa. Karena sesuatu hikmat prg Allatr sendiri png
mengeahuirrya, Dia menpsatkan siapa pqg Dia kehendaki dan memberi petunjuk
kepada siapa png Dia kehendaki.
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Wa b ttts<hottu'am nu ktOttstt ta\tuhttot = Kottttt futt dtary tentow

dpawry kama keiakan.

IGmu semua akan ditaqa dan akan diminta pertanggungiauaban tentang

.p. y"tg kamu kerjakan untuk diperhinrngkan dan selanjuUr5a diberi pembalasan'

Diriua5atkan oleh al-Bukhari dari Ibn Mas'ud, katanla:
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ir"pil aaUi at- Our' wt adalah : yaa' ituadiyal ta-&iiru asrufuu' alaa anfusihim

t* ioq*tt * min ralunaiilaoai, irnaltaala yaglfira&. tkntmrba i atnii' *. | -

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini Allah menjelaskan perintatr-Np png mencakup semua

keutamaanpitarCai, adab, dan segalamacam tugas agama png telah ditetapkan'

Masalatr mimueii petunjuk dan meryresatkan hanla berada di tangan Allatl'

620

(94) Dan janganlah kamu menjadikan
sumpah-sumpahmu sebagai sum alat

unnrk meniPu di antara kamu, lalu
tergelincirlah kaki sesudah tegak.
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TAFSIR.

Wa loa totta*ld4zwr ahnamafun da*halant fuirrohor, : Dan jangoilatt
kanw mnjadikon sunpah*tmpabru sebagai suau alu mtuk mcnipu di
antam korut.

Janganlah kamu merusak aau melanggar sumpah prry kau telah ucapkan,
pkni bahva kamu benar-benar membai'atkan diri kepada Rasul. orang-orang
musyrik membai'atkan Rasul dengan sumpatr yang kuat bahwa mereka akan
memelihara bai'at itu. trQrena pemeluk Islam berjumlah kecil, sedangkan mereka
berjumlah besar, di belakang hari mereka merusak sumpah itu. Karenarya turun
larangan ini.

Fa uzilla qadamtnt ba'da *ubntttihoa wa ta4zuuqus st t 4 bi maa
shadattum 'an sabilillaahi wa lahrm ,adztabun ,a-zhiim : Lalu
teryelincirlah laki sesudah tegak. Katnu pun merusakan azob disebabkan
oleh sikrymu manglnlangi manusia dari jalm Allah; dan bagimu aznb yang
sangot.

'uirtii.tre1bt'^Urr'it{e.C

(e5)

(%)

(e7)

Kamu pun memsakan azab yang
disebabkan oleh sikapmu mcng-
halangi manusia dari jalan anlaS' 6ro
bagimu azab png besar.

Janganlah kamu menukar janji Allah
dengan nilai png sedikit; sesung-
guhqa apa )ang berada di sisi Allah
itulah png lebih baik bagimu, jika
kamu mengetahuinla.

Apa png berada di sisimu aken
lenlap dan apa png berada di sisi
Allah iurlah png kekal; dan sungguh
IGmi akan memberi pembalasan
kepada semua orang yang sabar
dengan pahala yang lebih baik
daripada apa )ang mcrcka perbuat.

Barangsiapa mengcrja kan perbuaan
png baik, baik dia lelaki ataupun
percmpuan, sedangkan dia beriman,
maka Kami benar-bcnar akan
mcmberikan kepadanya hidup png
baik dan akan 6s6[alas mereka
dengan pahala png sebaik-baiknp
dari apa yang tclahmerckabrjalan.
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Janganlah kamu menjadikan sumpahmu sebagai alatpenipuan di antara kamu,

kemudian kamu merusakqa dan kamu janrh ke dalam bencana serta merasakan

M b yatgsangat buruk di dunia disebabkan oleh sikapmu menghalangi dirimu

dan orang-orang lain dari agama Allah. Bagimu jtga anb )ang sangat pedih di

akhirat.

Wa ba tasltarau bi'ahdillaahi tsamanan qaliilan : langanlah lamu

menulur janii Allah dengan nilai yang sedikit.

Janganlah kamu mengambil nilai png sedikit sebagai imbangan untuk
merusak janji. Segolongan penduduk Mekkatr png sudah masuk Islam, karena

pengaruh oleh setan, mereka merusak bai'at disebabkan oleh perasaan gentar

melihat kemenangan Quraisy dan kelematran umatlsklm. Mereka dijanjikan akan

diberikan harta )ang baryak jika kembali kepada ag:rmanla png sudah mereka

tinggalkan. Dengan alat ini Allah mencegah mereka menukar kebajikan png
sempurna dan nikmat png abadi png akan diberikan oleh Allah di akhirat

dengan harta benda dunia png dijanjikan oleh orang-orang Quraisy.

Innannaa 'indalbahi huwa khairul lakum in kuntum ta'larnuun :
Sesungguhnya apa yang bemda di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu

j ilu lanu mengetahuhtya.

Pertolongan png diberikan oleh Allah kepadamu di dunia dan pahala png
kamu peroleh di akhirat lebih baik bagimu daripada pemberian png mereka

janjikan, jika kamu merupakan orang )ang dapat membedakan antara png baik

dengan png buruk.

Maa'indakun yanladu wa mat'it dtllaahi baqin : Apa yang bemda di
sisimu alan lenyap dan qayang bemda di sisi Allah itulahyang kelal.

Nikmat-nikmat di dunia dan semua harta benda png kau miliki akan lenlap

dan apa lang berada di sisi Allah imlatl png kekal dan tidak akan leryap.

Wa b najziyanrul b4ziitw slwbarau aimhwn bi ahsani maa kaanuu
ya'maluun : Dan swgguh Katni alan manberipembalasan kqada semutt

otwg yang sabar denganpalwlayang lebih baik daripada apayang mereka

perbuat.

IQmi akan memberikan patrala kesabaran kepada orang-orang png sabar

dalam melaksanakan semua perintatr Allah dan menjauhkan segala larangan-

Np. Selain itu, Kami juga memberikan pembalasan png lebih baik daripada

amalan-amalan mereka.

Man 'amiln shaalilwn min dzslurin au wtsaa wa huwa ma'minunfa h
rutyi yanruhuu hoyaatan thayyibataw wa la ruiziyanruhum airuhum bi

--.-
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atwani mot kunua ya'nuluun : Bamngsiqa mengerialan perhntan
yang baik, fuik dia lelaki ataupwt penefiipuan, sedangkan dia pun beriman,

nala Kami betar-berar alanmqrberikan kqadoilyahidry yang fuikdan
akan memfulas nereka datgan palala yang sebaik-bailotya dari apa yang

telah mereka lreri akan.

Siapa mengerjakan amal saleh dan menunaikan ibadat fardhu )ang telatl

diwajibkan oleh Allah, beriman kepada-Np, beriman kepada hari akhir dan

membenarkan semua apa )ang diterangkan oleh Rasul, baik png berupa pahala

ataupun png berupa siksa, maka l(xmi akan memberikan kepadanla hidup png
baik, hidup png penuh kebatragiaan, )aitu hidup pttg diselubungi oleh rasa

qana'ah (ketenangan) dan penuh dengan taufik. Di akhirat nanti mereka akan

diberi pembalasan png paling baik.

KESIMPULAN

Dalam apt ini Allatr memperingatkan para muslim terhadap perbuatan

merusak dan melanggar sumpatr )ang mereka telatl lakukan. Yaitu merusak janji
png isirya mereka akan mengimani Rasul dan mengikuti semua slariatnla, karena

dipengaruhi oleh harta benda dunia. Ttrhan menerangkan bahwa semua harta

benda dunia akan hilang. Perbendaharaan Allatllah )ang tidak akan ada habis-

habisrya.

621

(ee)

(e8) Apabila kamu hendak membaca al-

Qur'an, maka berlindunglah kePada

Allah dari setan )ang kena rajam.

Sesungguhqa tidak ada keluasaan
bagi setan itu atas onng-omng )ang
beriman dan menyerahkan diri
kepada Allah.

(100) Sesungguhnla kekuasaan setan itu
atas onmg-onmg Png mengikutirya
dan orang-orang yang memperse-
kutukan mereka dengan Dia (Allah).

'--)'L,q6ifliLY;t'$
o,Jle(At

y4t;it3.it:,y'5it:t,llJr,.
efdLgffi,

TAFSIR

Fa idzru qam'tal qur<arufas ta'idzbilloohi minasy syaiahunir ruiiim:
Apabila lannu lwdak mqnbaca ah Qtr' an, mala berlinfrntglah kq ada Allnh
dari setanyang l<eru mian.

'oiur'fA.S.lt{;ffi
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Apabila kamu akan membaca al-Qur'an, maka mohonlatr kepada Allatr supala
kamu memperoleh perlindungan dari gangguan setan yang terkutuk, )ang
menghalangi kamu merenungkan dan mengha5ati apa )ang kamu baca.

Nabi sendiri juga disuruh oletr Allah untuk berbuat seperti io, apabila akan
membaca al-Qur'an. Tbntulah kita, umatrya, lebih diperintatr untuk mengerjakan
hal itu. Fermohonan perlindungan dari gangguan setan bisa dilakukan dengan
mambaca 'ta'awtwu&" sebagaimana telah diuraikan dalam masalah 'bacaan
ta'autwtt&".

Inruhw loisa lahw stthluanwt'ahl h4ziitu aurur,tut wa,alaa mbbihim
yoawakhaluwt : Sawggultnya tidak ado kefuasaan fugi saan itu uas
orung-omng yvng berinan dan mmyeruhkan dirt kqada Allott.

Setan tidak dapat mempeugaruhi oraDg )ang benar-benar percEa batrua
manusia akan menjumpai Allah pada hari kiamat dan meryrerahkan diri seluruh
urusan hiduprya kepada-Np, serta berlindung diri kepada Allatl.

Iwwmoa su,bluarultur 'ahl b4ziiru yaawallawuhw wal la&iiru hum
bihii musyrikunt : Seswggultnya kefuasaan setan itu atas omng-omng
yng mengihrtinya dan omng-omng Wg nmpenehrtukan mercla dengan
Dia (Allah).

Setan itu hanla dapat mempengaruhi dan menguasai orang-orang png
menaatirya dan memperkenankan seruannla. Yaitu orang-orang }ang jiwanla
penuh dengan cinta kepada kebendaan (hafta kekEaan) dan dunia; dan semua
orang )ang mempersekutukan sesuatu dengan Allah disebabkan oleh tipuan
setan.

KESIMPULAN

Dalam Erat-qat ini Allah menunjuki kita tentang usaha unnrk melepaskan
semua amalan kita dari godaan dan gangguan setan: pkni berlindung diri kepada
Allah.

622

(101) Dan apabila Kani ganti sruru ayat
de4gan apt lain, padahal Allah lebih
mengetahui apa yang dihrrunkan,
mereka (musyrikin) pun bcrkata:
'Sesungguhnla kamu seorang png
mengada-ada." Sebenarnya keba-

gYi"VilS(a,ai:\A'$$g
.$tS?'6b11]tffi
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qakan dari mereka tidak mcngc-
tahui.{'

(l(D) IGtatcantatr: "AlQur'an ini diturun-
kan olch Jibril dari Tbhanmu dengan

cara ]ang hrk uurk mc,ncguhkan bati

s€mua omng yaDg beriman danumk
menjadi petunjukdan kabar gcmbira

bagi semua orang Islam (menYe-

rahkan diri kePada trllah).

manusia. Lisan orang Png mercka

isyaratkrn itu adalah lisan A'jam,
sedangkan al-Qur'an adalah lisan

gP;u-v\S
i'Sot;i\3-it:l-

6ryY*'tcfi|t

@'u+t{i

\L!"'$iS

(103)Sunssuh"Iomi::ffi*Ilr'#rw5i1;$3$I;6i:rq5'1i,FI
mcreka berkata: 'SebenarnYa dia
(Muhammad) diajar :,jl-s]:y 116)'oCU'.ogl;1g4oO,

Arab png nla!a."

"*' ;:;*:f t3"hr,;1# jih:'$&11i't ;'(ujjj$! e$iv
Anahtidakmemberipenrnjukkcpada @U463iJ4it
mereka. Bagi mereka addah azab

'i,teif,?,1t1lr$1i<j145H

@31'ldb'e6!ro

png pedin.

(105) Sesungguhnla png mcmbuat dusta

adalah mereka fang tidak beriman
kcpada ayat-apat Allah dan mereka

adalah omng-orang yang berdusta.

TAFSIR

Wa i4rru Wlnoa ooyotam rukauu acyatiw walloaha a'bmubi ntu
ymazzitu qaalw iwumot anfi mu$arim M abaruhunt lu ya'bmutm :
-oan 

qobita Kani ganti sltotu ayot dengan aya lain, padalul Allgh lebih

mengetahui apa yang diturunkan, mereka (musyrikin) pun berluta:
'Sestutnlytuw kamu seorwtg yang rungada-ada. ' Seberuntw kcbatryalan

dari mercka tidak mmgaahui.

Apabila I(ami (Allah) menukar suatu Erat dengan Etst )ang lain dan I(ami

mengangkat sesuau EEt untuk dig;antikan dengan al6t ),ang lain, atau Kami

napuitan suatu hutum dan diganti hutum png lain karena suatu hikmah, dan

atfafr f{ana Mengetatrui apa )ang Dia Orunkan, maka orang-orang musyrik

tetap mendtrstakan Rasul-Np, deqgan katanla: 'I(amu, hai Muhammad, adalah

{ Krih ddF S.2: a}'Br$nh, 106; hsim awrl S.14: Itrahim; brgian a&hir S.12:

ttatr; S.4l: rueffrt S.3: Ali lrru-
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seorang )ang membuat kedustaan terhadap Allah. IGmu menyuruh sesuatu,
kemudian kamu mencegahnla. "

IGbanpkan dari mereka sebenarrya tidak mengetahui hikmah-hikmah png
dikandung dari pergantian itu. Sedikit sekali di antara mereka png mengeahui
hikmahnya. Mereka mengingkarinya semata-mata karena keras kepala.

Qul rwzztbhut runltul quhxi mir mbbika bil lnqqi li yu+sabbital la-
dziiru oamt nuu wa hudaw wa busyrua lil muslimiin -- Katakanlah: 'Al-
Qur'an ini dirurunlun oleh libil dari lfulnrunu dengan cam yang lruk mtuk
meneguhkan lnti serun orumg yang beriman dan untuk menjadi peanjuk
dan lcafur ganbim fugi serun orutg Blan (matyemhlan diri kqada Ailafi.

Katakanlatl, hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik: 'Jibril telatr
membawa kepadaku apa )ang aku bacakan di depanmu png dikehendaki oleh
hikmatr )ang sangat dalam, pitu untuk memantapkan hati orang mukmin dan
menguatkan imanrya. Sebab, al-Qur'an itu mengandung dalil{alil png menunjuk
kepada keesaan Allah, Pencipta alam ini dan kepada kekuasaan-Np. Untuk
menjadi petunjuk bagi semua mukmin serta membaua kabar gembira bagi mereka.

Wa laqd rw'bmu anruhum yaquuhntu inrwmaa ya'allimultua ba-
syarun : Sunggult Kami mangetaltui balwa mercla berkata: "Seberwrnya
dia (Mulurntrwd) diajar oleh seomng manusia."

Sungguh Kami mengetatrui bahwa orang{rang musyrik itu berkata atas
kebodohanrya. Mereka mengatakan Muhammad mengetahui al-Qur'an ini dari
seorang manusia lang selalu membacakannla di depanrya. Apa png dikemukakan
sama sekali bukan uatryu 1ang datans dari Allah, demikian nrduhan kaum musynk.

Untuk menolak tuduhan itu, Allah berfirman:

Lisaanut la4zii yulhiduurw ilnihi alamiyyttw wa tuadzta lisaanun
'arabiyyan mubiin : nlisan ofimg ywng rnereka isyarutlan itu adalalt
lisan A'jam, sedangkut al-Qur'anadalah lisan Arubyng nyta.'
Bagaimana kamu menuduh demikian, tanla Allah. Lidah Qisan) png kamu

katakan bahwa Muhammad mendengar al-Qur'an dari dia adalah lidah ajam,
tidak frsih, sedangkan al-Qur'an menggunakan batrasa Arab )ang nyata. Tbgasnla,.
bagaimana Muhammad mengemukakan al-Qur'an ini kepadamu dalam susuun
bahasa )ang sangat tinggi serta belajar al-Qur'an pada orang itu. Iadahal orang
png kamu percakapkad menjadi pengajarnla itu adalah seorang )ang tidak baik
bahasa Arabnp (ajam).

Di kota Mekkah ada seoraqg budak dari al-Fakih ibn al-Mughirah png
bernama Jabir png meninggalkan agama Nasrani unnrk merneluk Islam. hra
musyr,ik, apabila mendengar Nabi membaca suanl a5at, merckamenptakan bahwa
apa )ang dibaca Muhammad itu adalatr hasil pelajaran dari Jabir.
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Jabir adalatr budak png berbangsa Romawi. Karenanla, dalam kaitan ini
Allatr berfirman: "Sungguh sangat mengherankan tuduhanmu itu. Lidah orang

)ang kamu katakan telah mengajar Muhammad itu adalah lidatr ajam @ukan
Arab), dan batrasarya pun demikian. Sedangkan al-Qur'an diturunkan kepada

Muhammad dalam batrasa Arab png sangat tinggi."

Inrul ta4ziirw lan yu'minuutu bi aoyaatillaahi laa yahdiihimullaahu wa

lahun 'a4ztabun aliim : Sesunggufutya merelu itutidakberiman lcqada
ayat-ayat Attah. Attah tid& memberi petunjuk kqada mercla. Bagi merela
adalah azab yang Pedih.

Mereka tidak membenarkan batrwa alat-alat ini datang dari Allah. Battkan

kadangkala mereka mengatakan ayat-ayat ini dibuat oleh Muhammad dan

kadangf,ala mereka mengatakan ayat-ayat ini adalah dongengan orang-orang

terdahulu, dongengan orang-orang )ang tidak diberi penrnjuk oleh Allah untuk

mengetahui sesuatu )ang hak @enar) png melepaskan mereka dati azab neraka.

Bagi mereka keiak di akhirat, azab yang pedih sebagai pembalasan karena

memusuhi Rasul dan mendustakan alat-alat al-Qur'an.

Intwnat yafiaril kaddful b4ziiru lat yu'minuutw bi aalutilbahi :
Sesung gultnya ywg nentbua fu$a adolah mercla Tang tidak beriman @ada
ayat$Wt All0h.

Orangorang png membuat kebohongan dan menuturkan kata-kata )ang
batal hanyalah mereka png tidak membenarkan huiiah-huiiah png dikemukakan

oleh Allatr dan Eat-a1at-Nf yang terdapat di alam ini png menunjuk kepada

keesaan Allah. Merekalah png membuat kebohongan, karena mereka tidak
mengharap patrala dan tidak takut siksa. Muhammad sama sekali tidak membuat

kebohongan

Ayat ini menandaskan batrwa berdosa adalatr salah satu dosa besar.a6

Wa ulat-ikt humul koaddbint t : Dan meruka adalah ofltng-onmg yang

berfusta.

Mereka png kaflr itulatr png membuat kebohongan, tegas Allatl. Bukan

kamu, hai Muhammad.

KESIMPULAN

Dalam a5at ini Allah menjelaskan batrwa penukaran slariat png telatr lalu

dengan suatu hukum baru png didatangkan oleh Muhammad dijadikan bahan

{ Bac8 d-Muwattlha' 56, h. 39.
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cemoohan orang-orang musynk. hramusyrik iur juga menudrh bahva aleur'an
png dibaua oleh Muhammad itu dikatakan sebrgai hasil pelajaran png beliau
terima dari seorang budak bangsa Romarvi. Allatr membantah f,rduhan inr, Oengan
menegaskan bahwa al-Q,ur'an ini tersusun dalam batrasa Arab png nyata (etas).

623

(r06)BarangsT3#fiH1,ff 

"y*lffi 
8;:$;*f*G"L;5.,wbL:6-n

['"ffi.,ttr1|;,4'.T,'f-Tr# Hue :;'#' oE"'l \ w
lffiffffi'ffi.tT#:ffi ;lliit:u6b'6J;G
amarah Allah; dan bagi mereka azab

)ang sangat besar.'? @il* 'r'W

"'' ffi mffm*ffi"ffiffi iF q",tr:z$tffirq 4\
dunia di atas akhirar. ses,,neeuhnya ;;hrryAlitig{l|tAllah tidak memberi penrnjuk bpada
kaum png katu1s O'U-,E-3I

(l08)Merekalah orang yang hatinya, z tt1\Z r\i.1r.. l, < 
.fita 

^Ttt
dikunci oleh Allah; 66pikian pula ryr*E-'ll.!ffi A)t+)Jl
pendengaran dan penglihataoop. iSUlitS$ri"#i
Merckarah onms-onns png lalai. 6SiS,

t'*'iifff f#Sffi ffjf.i'*s',r;r-rw,j{;)1,r76(*1
TAFSIR

Man kafam ullaohi mim ba'di iinoanihii illoa man ukritu wa qalbuhrn
mtthma-innwn bil ifunaani : Barungsiapa berhtfur kqadaAltatt sesudalt
beriman, lccanli orutg yvttg dipaba (fufir), sedangkan tutbtya tetq dalant
berinan.

siapa png kembali kufur kepada auan sesuoah dia beriman dan kembali
kepada agama orang-orang kafir sesudah memeluk agama Islam, maka amaralr
Allah dan laknat-Nla akan ditimpakan kepada orang tersebut. tcecuai jika dia

a7 l(aitha deryro S.2: al-Ba4rrh" XtS, 256.
{ Kaitlm d€Dtltl lt gt m lrr,sl S.14: Ihrahim.

' Kaith ds'€rn b.gian swal S.2: atBaqgah.
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berbuat demikian karena dipaksx, sedangkan hatinla tetap beriman kepada Allatt
dan membenarkan Rasul-Np, seperti 'Ammar ibn Esir. Ferbuatan 16ng dilakukan

auN,dasar paksaan itu tidak meqiadikan dia murtad.

Wa latkim run syarulta bil fufti shadmn fa 'abihim gha4habum
mbullaqhi wa lalrum 'a4zrubwt 'aqliim : Alanr taryi orang yang

mqtbuka dadaqa wtuk kekafiran, maka kqada merckalah anumh Allah;
dan bagi merckn aztb yrtg sangat besan

l$api amaratr danlaknat Atlatr diberikan kepadamereka png kembali kepada

kekafiran dengan suka hati danunurk merekalatr azab yaigbesar di negeri akfiirat.

Dztolika bi awuluonw tatwbbnt luyaatad dun'yaa'abl atkltilati : Wry
dcmikion itu disebabkan karera nurela melebihkan cinta kehidryan dtnia
di atas akhirut.

Azab tersebut ditimpakan kepada orang-orang murtad itu, karena mereka

mengutamakan kehidupan dunia dan harta benda atas nikmat akhirat. Mereka

memilih dunia png ftna ini dan mengutamakannp daripada akhirat png kekal

abadi.

Wa anrwllfiw loo yaMil qaumal kaafiriin : Sesungguhnya Allah tidak
memberi pauniuk kqada luum yang kafir.

Allah tidak akan memberi taufik kepada orang )ang terus-menerus
mengingkari alat-a1at-Nla, terutama kepada mereka png telah merasakan

kelezatan iman, tetapi kemudian kembali kepada syirik.

Ilba-ikal la4ziitw thtba'alloahu 'aba qulutrbihim wa sam'ihim wa

abshaarihim wa ulat ika humul ghaafiluw : Merekalah oftmg yang

lntiltya difunci oleh Allah; demikian pula pendcngarun dan pmglilntan
merelu. Merckalah onmg-ontng yang lalai.

Mereka )ang telah begitu jauh dalam kesesaan adalah orang-orang )ang
hatirya dikunci oleh Allatr. Karenanya, hati mereka tidak lagi bisa ditembus oleh

catraya iman. Demikian pula orang-orang prry pendengarannla telatl ditulikan
dan penglihatannla dibutakan. Karenarya mereka tidak bisa memperoleh sesuatu

kebajikan dan nur petunjuk. Merekalah orang-orang )ang tidak memikirkan apa

yang telatr dipersiapkan unnrk orang-orang png kafir seperti mereka.

Laa jaruma annahwn fil oakt itzlti humul khaasiruun = Seberuntya di
omirat rranti, mercka adalal, omng-oflng yng ntgi.

Sebenarqa merekalah orang-orang yang binasa di negeri akhirat. Sebab,

mereka telatr merusak segala sesrurtu png memberi kebahagiaan kepadanya kelak.
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Sebab turun a;rrt

DirivaSatkan oleh Ibn Jarir dari Ibn Abbas batrwa orang-orang musyrik
menangkap Ammar ibn Yasir dan memaksarya rhemaki dan mencela Nabi serta
memuji deva-deua mereka. IGtika datang kepada Rasul setelah itu, Rasul pun
bertanp: 'Apa lang telatl terjadi?" Ammar menjawab: 'Sala telah mencela kamu,
p Rasulullah, dan memuji-muji dewa mereka." Mendengar jawaban itu, Nabi
bertanp: 'Bagaimana keadaan hatimu ketika itu?" Jawab Ammar: 'Hatiku tetap
beriman." Kata Nabi: 'Jika mereka memaksamu, turutilatl kehendak mereka."
Berkenaan dengan itu turunlah firman Allah: "Illaa man ulcrilw wa qalbuhuu
mut hma-innum bil iimaan" .

Oleh karena itu, berkatakalah al-Qurthubi dalam tafsirnla: 'seluruh ahli
ilmu berpendapat bahva orang )ang dipaksa murtad dengan ancaman bunuh
tidaklah berdosa jika dia murtad, asal hatinya teap beriman. Dia juga tidak
putus hubungan dengan isterinya (terputus kehalalannp sebagai suami-isteri)
dan tidak dihukum karena kekafirann1a."

KESIMPULAN

Dalam alat ini Allatr menjelaskan keadaan orang )ang terpaksa murtad karena
adanla tekanan dari orang lain, tetapi kemurtadan itu haryalah dalam lisannla,
sedangkan hatinp tetap beriman.

624

(110) Kemudian Tirhanmu memberikan
pertolongan kepada onngorang png
berhijrah sesudah mereka mengalami
percobaan-percobaan (ujian), lalu
mereka bermujahadah (berjihad) dan
bersabar. TUhanmu, sesudah mereka
mengerjakan perbuatannya itu,
benar-benar Maha Fengampun lagi
Maha Ickal rahmat-Nya.$

(111) Pada hari (ketika) tiap jiwa datang
untuk berdebat membela dirinfa dan
diberilah tiap jiwa itu pembalasan
atas apa yang telah dia kerjakan.
Sedikit pun mereka tidak dianiap.tr

so llaittan dengan S.25: al-Frnqaan.
5r Kaidon dengan S.75: al-Qiyaamah.

t#ugUti; atl,;fiJilt
3.$stii;,€;vsqir

6l;5;56*;

yYli6vs'?,-#Y&;t
6iw1;{EY")s
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TAFSIR

TS wnma in u rabfuka lil h*iirw luqi anat mim ba' ili moa fitinw eutnmt
j aahaduu ter slubarTfl inru mbbakt mim ba'dilua h glwfimur rahiim :
I@mudian Tfuhanrnu memberikst penolongan kqada omnS'orong yang

berhijmh sesudah merclu mmgalatni percobaanAercobaan (tdian)' lalu

merukn bermujatadah (beiitud) dan bercabar. Tttlwrmu, sesudah mereka

mengerjatanperbuatawtya itu, benar-betur Maln Pengwtpun lagi Maha

IAn(d mhmat-I,lya.

Sesungguhnla T[hanmu memberi pertolongan kepada mereka png berhijratt

dari Mekkah ke Madinah lalu bermujatradah dan menahan penderitaan dalam

menjalankan tugas dan Allatr mengampuni dosa mereka yang terjadi sebelum

berhijratr, pitu dosa memenuhi paksaan kaum musyrik.

Yauma ta,tii,kullu rufiin tuiadila 'an tufsihat : Pafu. lwri (letil(a) tiap

jiwa datang uwttkberdeba membela dirifiW.

Sesungguhrya T\rhanmu benar-benar meng:rmpuni mereka pada hari akhir,

pitu hari mising-masing manusia membela dirinp dengan berbagai huiiah dan

6erusatra melepaskan diri dari siksa dengan segala dala upala png telah mereka

lakukan di dunia.

wa tuwaffaa kullu tufiim maa 'amilat wa hum lm yuzhlamuun : Dan

dibentai tiq jiwa iru penfutasan at6 apa yang telah dia lcerialan. Sedikit

pun mercla tidnk dianiqa.

Pada hari itulah tiap jiwa (manusia) memperoleh pembalasan atas amalannla

di dunia, baik berupa perbuatan ketaatan maupun kemaksiatan. Masing-masing

dari mereka akan memperoleh ganjaran )ang setimpal tanpa sedikit pun dianiala

(dikurangi).

Ringkasnla, tiap manusia pada hari itu membela diri sendiri dan tidak dapat

ikut mempedulikan nasib orang lain.

Sebab turun aYat

Diriua5atkan oleh Ibn Abi Hatim dari Qatadatr bahwa Ipsy, saudara Atu
Jahal seperiusuan, Abu Jandal ibn Satral, Salamatr ibn Hijam, dan Abdullah ibn

Salamatr ats-TSaqafi, semuanla disiksa oleh orang-orang musyrik dan terpaksa

kembali kepada agirma kafir. Untuk memelihara diri dari kebinasaan, mereka

pun menuruti kehendakpara musyrik s@ara lattiriah. Setelah inr mereka berhijrah

Le Madinatr dan ikut bermujahadah @erjihad) bersama dengan para muslim

png tain. Berkenaan dengan itu turunlah alat ini.
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KESIMPULAN

Dalam ayat-ryatini Allatr menjelaskan keadaan segolongan orang Islam png
lemah png terpaksa memenuhi kelendak orang-orang musyrik )ang mematsanla.
Muslim lematr itu berpura-pura kembali kepada agama kafir. rbapi serclah itu
mereka meninggalkan negeri Mekkah bersama keluarganya h[iralr-ke Madinatr
untuk mencari keridhaan Allah dan menggabungkan diri dalam barisan orang
Islam. Allah pun menerima tobat mereka dan mereka dimasukkan ke dalam
golongan orang saleh.

625

'"'ef*i*ilff ';:ilT$,:"il","06,;Jy:ry^iag?ir{*r,t'.ifr
rxru,;ilxll;.ffi ,1I i'6{t {8+?y'vw6:,-
;'r*m:mmxnr.x*x'!'s6rifu d4,;8jbt6r:s
Allah, lalu Allah merasakan kepada @'Jj;;
mereka pakaian (bencana) kelaparan
dan ketakutan disebabkan oleh
perilaku mereka sendiri.s2

(113) Sungguh telah darang kepada mereka
seorang Rasul dari kalangan mereka
sendiri, lalu mereka mendustaken-
nya. Karena itu mereka pun diazab
dan mereka itu adalah orang-onng
png zalim.

U':'qralr:6'jVd,
@i,A)E'fr4671,6{ti

TAFSIR

wa dlurubalhalru ma4salan qaryatan koutu aamilnum mwhmaimttay
ya'tiilua r@ulua rughodtm min kulli rnokaanin {u kafarw bi an miltaatri
la o.dznaqolwllodu libaasal jur'i wal lrtwufi bi noa luanau yashna'uwn:
Dan Alblt membuat suatu contoh @erunpanaan), witu srnru kou yang
ynan sqtosa, dengut kdaangan ruekiyng berlinpah fui segatape4iunt,
leunudian peilfuatk btu itu nengingkari nibrut-nibrut Allah, lalu Altatt

52 Kritlon deDgao bagian awd S.2l: al-Anbiyaa'; bagian akhir S.lr: Hurd dlo s.97: al-
Qadr.
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merasakail kqada mercka pfuian (bencaru) kelqarut dan kaafutan
d$ehbkan oM peilahr nuruka sodii.
Allah menrbuat perumpamaan unok menjadi pelqiaran bagi kiA semua dengan

suafir kota png pendtrduknya dalam keadaan ailran tenteram pqg hidup dengan
j4a karena bahan makanan daang dari segala penjuru. ftapi kemudian penfuduk
kota itu, karena kemewatran dan keja5aan hidupqa, lupa diri, lalu mengingkari
nikmat-nikmat Allah dan berpaling dari jalan png benar. Maka Allah pun

menimpakan sitsa-Np dan menukar nikmat dengan azab. Allah membuat kota
itu menjadi contoh bagi kota-kota lain, teristimewa kota Mekkah. Allah
menjelaskan batrwa penduduk kota itu dalam keadaan arum tenteram, tidak ada

sesuatu pun )ang menakutkan, kemudian Allah meqielaskan bahwa penduduk
kota inr mempuryai rczrki png a*up. Allah mendattulukan nikmat keamanan

atas nikmat re.zski supEa kita mengambil pelajaran dan perhatian. I6ta png
penuh nikmat karena limpahan dari Allah ior, karena mengingkari nikmat-nikmat
Allah dan tidak mensyukurinla. Allah memberikan pembalasan atas tindak tanduk
mereka itu. Mereka ditimpa kekurangan pangan dan merasa ketakutan.

Wa bqad jaa<hum msualum mfifium fa kadz4ztbnnhu fa a'kha'
duhumul 'adzrubuwa hwn zhaalimuwt : Swrggnlttelah datang kqada
mereka seorang rasul dari knlangan mereka sendiri, lalu merela
nwfustakorury. Karuu irumerckapun diaub danmereka itu adalah ofirng-
orwryyang znlim.

Penduduk kota itu telah didatangi seorang rasul. Tetapi mereka
mendustakanrya. IGrcna inr mercka ditimpa azab. Mereka sendiri png mengania5a

diriqa, bukan Allah png menganiala mereka. Maka kamu, wahai penduduk

kota Mekkatr, tepat benar perumpamaan itu bagimu. I(amu telah kedatangan

Rasul Muhammad, dari jenismu atau bangsamu sendiri. Dia kenal kamu dan

kamu pun kenal dia. Dia menyuruh kamu untuk mengerjakan segala sesuatu

1ang bermanfrat, tetapi kamu mendustakann)a, karena itu azab menimpa dirimu.

Gololg;an musyrik memang pernatt mengalami kepahiunhidup hingga mereka

terpaksa makan bang[Ai dan ulang-belulang. Kryattitan lain, mereka terus-menerus

digempur oleh pasukan Islam, terutama dalam peperangan Badar.

KESIMPULAN

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bencana-bencana dunia fng akan

ditimpakan kepada orang kafir berupa kelaparan, kemiskinan, den ketakutan.
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626

(tl4) Maka, makanlah apa )ang direzeki-
kan oleh Allah, yaitu rezeki yang
halal dan yang baik. Syukurilah
nikmat Allah jika kamu benar-benar
menyembah-Nla.,,

(115) Sesungguhnf Allah mengharamkan
bagimu makan bangkai, darah, dan
daging babi, serta @inatang) png
disembelih dengan meryabut nama
selain Allah. Barangsiapa memakan-
nya, sedangkan dia tidak berbuat
aniap dan tidak melampaui batas
png diperlukan, maka s65rmgguhnla
Allah itu Maha Pengampun dan
Maha Kekal rahmat-Np.

(116) Janganlah kamu mengatakan menurut
kemauan lisanmu lang dusta: 'Ini
halal dan ini haram" untukmembuat-
buat kebohongan terhadap Allah.
Sesungguhnp mereka yang mem-
buat kebohongan terhadap Allah
tidak memperoleh kemenangan.

(117) Harta benda png sedikit dan bagi
mereka azab yang sangat pedih.

(118) Dan kepada mereka png beragama
Yahudi, IGmi telah mengharamkan
sejak dahulu apa yang Kami kisahkan
kepadamu. Kami tidak menzalimi
mereka, akan tetapi mereka men-
zalimi diri sendiri.

(119) Sesungguhnya Tirhanmu mengam-
puni mereka yang telah berbuat
kejahatan (kemalsiaan) karena tidak
memikirkan akibamla, kemudian dia
bertobat sesudah itu dan memper-
baiki semua amalannla; sesungguh-
nya Tirhanmu, sesudah itu, sungguh

vr'r;wgi''fro:l*
@'o;^,j'Efr!{l:tittl':.tt

'S;;te4v4"i;(rL
{g,wtg"r,b$i;Wril)

@1;)W'it59'F9;

3<);(i,a'5,@rUqlf,fl;
!,f,-.$,+Gg#AGrrX

t*,;.wt$tiwtijeJuJr

dA-irt;il;'J=Ir'g
Gvc:#6cr:;w

'JJtci"#'ew
@*WffiTiro

g'gr-$wif, u&tilfi 1i,fi'
3;{J6fr 'wai.fi[;,WeL\;4b

6F,

13 Kaitkan dengan 5.6: al-An'aam.
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Maha kngamPun lagi Maha Kekal

rahmat-Nya.5n

TAFSIR

Fa kuluu mim ,noa mzaqakumullaahu hahalan thnyyibaw wasy kuruu

nirmatallaahi in kwtum iyyaahu ta'buduun : Mal(a, malanlah apa yang

direzekilan oleh Allnh, yairu rezeki yang halal dan yang baik. ffifurilah
nilonat Allnh i il@ lumu bennr-bennr menyembah-I{ya.

Wahai para mukmin, tinggalkan semua perbuatan iahililah dan makanlah

makanan yang halal dan baik dari rezeki )ang telah diberikan oleh Allah kepadamu.
yaitu dari binatang-binatang yang telah dihalalkanuntukmu dan jauhilah memakan

bangkai dan darah. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nla 1ang

telah dicuratrkan kepadamu, jika kamu benar-benar menyembah-Np.

Ayat ini mendorong kita untuk mengikuti semua perintah Allah dan terus-

menerus melaksanakan perintah itu.

Inrumoa harruma 'alaikumul maitata wad dama wa lnhmal khituiiri wa

maa uhilla li gtuiriltaot i biltii : Sesunggultnya Allah mmglmrunl@n bagimu

malan banglai, damh, dan daging babi, serta @inatang) yang disembelih

dengan menyebut nama selnin Allnh.

T\rhanmu telah mengharamkan kepadamu memakan bangkai, darah, daging

babi, dan binatang yang disembelih atas nama berhala atau png menyebut nama

selain Allah. I(arena png demikian itu merupakan binatang sembelihan yang

kita dilarang memakannla.

Sembelihan yang ketika menyembelih dengan menyebut nama selain Allah,

baik menyebut nama berhala, ruh jahat, ataupun ruh yang baik, baik masih

hidup atau sudah mati, haram bagi kitauntuk memakannya. Baik disertai menyebut

numi enan ketika menyembelih ataupun tidak. Binatang )ang disembelih atas

nama seorang png keramat, kita juga tidak halal memakannla.

Fa manidh thurm gluirt baaghiw wa ha 'aadinfa inrullaalu ghafuurur

ruhiim : Bamngsiqa mefitaknnnya, sedanglan dia tidak berhnt aniaya

dan tidak metampaui batas yang diperlulun, mala sesunggulvtya Allah itu

Matm Pmgampun dan Malw Kel@l mhmat-Itlya-

Barangsiapa terpaksa memakan Sesuanl makanan lang diharamkan karena

kelaparan Otng- tidak menganiala orang lain yang keadaannp sama dengan dia

dan juga tidak melampaui batas png diperlukan untuk mempertahankan hidup,

{l-

51 Kaitkan deugan S.4: acNisaa" 17-18-



2286 $ra 16: arNall lu 11

maka Allah tidak mengazabrya. sebab, Allah itu Maha pengampun lagi Matra
IGkal rahmat-Np.

Adapun binatang png mercka sendiri mengbaramkannja 
-telatl dircrangkan

dalam surat al-An'626-, maka png demikian itu semata-mata karena kamu
membuat kebohongan t€rhadap Allah.

Alat png serupa ini terdapat pula dalam surat al-Baqaratr, al-Maaidatl, dan
X1-{1'eam.

wa loanqwduu li moa ta+hifuakilu.tuhand ka4zibahudut lwroafuw
wa haodua luruamun : rangutlah kamu mmganknn menurut kcmatnn
lisanmuyang drsta: 'Ini lnlal dan ini hamm."

Janganlatr kamu mengatakan: 'Ini halal dan ini haram" dengan dasar hawa
nafsumu. Karena itu janganlatr kamu mengatakan segala png dikandung oleh
binatang itu harya untuk lelaki, tidak boleh dipakai oleh perempuan. Janganlatr
kamu menghalalkan bangkai, daratr, dan daging babi.

ri tafiaruu'alallaahil ka4ziba : Lktuk mqnbua-ha kebolangan tefiadq
Allah.

IQmu berbuat png demikian adalatr untuk membuat kebohongan terhadap
Allah. Allah tidak mengharamkan apa yang kamu haramkan dan tidak
menghalalkan apa )ang kamu halalkan.

Riqgkasnla, janganlatr kamu mengatakan halal dan haram kepada sesuatu
png belum kamu peroleh dalilnla. sebab, pokok pegangan dalam masalatr halal
dan haram adalah hukum Allatr sendiri.

Kaa Abu Nadhrah, 'Aku membaaayatini, makatimbullah ketakuun dalam
hatiku untuk memberi frtua hingga sampai sekarang ini."

Inrul la4ziiru yafiaruww 'abllothil kadziba loa yuflihuan : sesung-
gulurya mereka yang membuat kcbohongan terlwdq AtM tifuk monp eruleh
lcemerwngan.

Mereka png membuat-buat kebohongan terhadap Allah, mengatakan sesuatg
png Allah tidak mengatakan, maka mereka itu tidak akan memperoleh
kemenangan dalam usahanla itu.

Matoa'un qaliilttw wa bhwt'a4zrubun aliim : Harta benda ywg sedikit
dan bagi mercka aznb yng sanga pedih.tt

* A)r.t ini cemakna doo8an S.31: Lupeo, 24.
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Semua kemanftatan )ang mungkin diperoleh karena membuat-buat
kebohongan terhadap Allah adalah saryat sedikit, jika dibandingkan dengan
kemudaraAn )ang ,kan diperoleh di athirat. Semua harta benda dunia hanlalah
fttamorgana, sedangkan aab yang sangat pedih irulah )ang tetap kekal untuk
mereka.$

Wa 'alal b4ziha hna&tu hanamnaa maa qa-slwsh-tua 'alaika min
Qablu: Dan lcepada mereka yang beragama Yahudi, Kami telah
mmglnmtnkan sejakdahulu apawry Koilti kisahkan kqadanu.

I(ami (Allah) telah mengharamkan semenjak sebelummu, wahai Muhammad,
kepada orang-orang Yahudi apa )ang telah Kami beriatrukan kepadamu dahulu,
pitu dalam surat al-An'am.

Wa maa zlubmnaduon wa la,*in kaanuu anfusalrum lazJilimuun :
Kami tidakmmznlimi mereka, akan taqi mercka menulimi dii sendiri.

I(ami tidak menzalimi mereka dengan mengharamkan semua binatang png
berkuku dan mengharamkan lemak lembu dan domba. Akan tetapi mereka sendiri
png menzalimi dirirya dengan jalan berbuat durhaka kepada Allah dan melampaui
batas png telah ditentukan oleh Allah. Sebagaipembalasan atas perbuaan mereka,
Allah mengharamkan beberapa macam makanan.sT

Tbumma fiuw mbfukt lil lt4ziiru 'amihts sun4 bi jolualuin tsurnmo
taabw mim ba'dl dzrulikt wa ashlaluu inru mbbaka mim ba'dihaa h
glwfuwr mhiim : Seswggultrya Tblwtnnn mcngmtpuni mcrcla yang
telah berbrnt kejahoran (kctrubidan) karuw tidakmemikirkan akibonry,
l@mudiail dia bertobat sesudah itu dail mmperbaiki semwt anulannya;
sesunggultnya thltnnmu, sesudah itu, stnggult Molw Penganpun lagi Malta
Kekal mhnat-I,Iya.

Sesungguhnp TUhanmu nengampuni mereka png membuat kebohongan
terhadap-Nr dan mengerjakan perbuatan maksiat, disebabkan oleh kecurangan
dan keturangsadaran terhadap akibat png timbul dari perbuatannla itu. Allah
akan mengampuni dan merahmati mereka, bila mereka bertobat dan meryasali
perbuatanrya, serta terus-menerus memperbaiki amal usahanla.

KESIMPULAN

Dalam ryat-ayatini Allah memerintah para mukmin untuk memakan sesuanl

}ang halal dan baik. selain itu juga mensyukuri nikmat-Np dan menaati Rasul-

'6 Bscr al-l,Iahadn X: 3{D, 3{|3.
t7 Brcr S.4: eNisaa', 160.
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Np. Allah juga menjelaskan makanan-makanan png diharamkan dengan
menegaskan bahwa orang )ang menyatakan ini halal dan ini haram haryalah
karena pengaruh naftu png meluap-luap hingga kurang meryadari akibatrya.
Tetapi jika kemudian bertobat serta memperbaiki amalan-unalannya, maka
sesungguhrya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha IGkal rahmat-Nla.

627

(l2O)Sesungguhnp lbrahim adalah sanr
umat yang menaati Allah dan
cenderung kepada kebenaran. Dia
bukanlah dari orang yang mcm-
persckunrkan-Nla.tt

(121) (Dia) orang )ang mensyuhri nitmat-
nikmat-Nya. Allah telah memilihnya
dan menunjukinp kcpada jalan yang

lurus.

(122[<ami telah memberikan kebaikan
kepadanla di dunia dan sesungguhnta
di altirat dia benar-benar termasuk
golongan oftmg-orang png saleh.

(I23)Kemudian Kami mewahyukan ke-
padamu (MuhammaQ, )aitu ikutilah
agama Ibrahim yang cenderung
kepada kebenaran dan lbrahim
tidaklah termasuk onmg-orang )ang
meqakutukan Allah.

(124)Sesungguhnya dijadikanlah hari
Sabtu sebagai dosa bagi orang-onmg

GAhudi) )ang memperselisihkanrya.
Sesungguhrya Tbhanmu benar-benar
menghukum di antara mereka pada
hari kiamat atas apa lang mereka
perselisihkan.re

(l25)Ajaklah mereka kepada jalan Tb-
hanmu dengan hihah dan pelajaran
(nasihat) png baik serta debatlah
mereka dengan caxa )ang baik pula.

UfiVi'95:8''rve;Ji'L
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5e Kaidon d€ogan kish lsni Igrail dtlam S.2: al-Beryrah.
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Sesungguhnp Tbhanmu lebih me-
ngetahui tentang omng yang sesat
dari jalan-Np dan Dia lebthmenge-
tahui orlngorang yang memperoleh
petunjuk.o

(126)nka kamu menyi*sa mereka, maka
siksalah seimbang dengan penyihaan
yang ditimpakan kepadamu dan
smgguh jika kamu bersabar, 0exltulah

kesabaran itu lebih baik bagi semua
orang png sabar.

( I 27) Dan bersabarlah kamu. Kesabaranmu
itu tidak lain dengan pertolongan
Allah dan janganlah kamu bersedih
hati terha'dap mereka. Janganlah
kamu bersempitdada (mudah emosi)
atas segala tipu dap mereka.a

( 1 28) Sesungguhrya Allah bersama ofirg-
oxang )ang berbalti kepada-Np dan
onng-omng png berbuat ihsan.

''&w+*";;Jf i;{Lr'A
@it"l\

uy'ft-;oti,y)#);'';*G'Jl5

oc;W]/!l#;I,fu

Jlts9tt1"ir<liba9t:gaci'*\;
@.gi'KiV-e++A$*'W1

'it 6V*t3rt'{AtJ)
t>- I .l@2ji*

TAFSIR

Inru ibruahiima koou ummotan qoanital lilloolri lwniifaw wa lam yaku
mirul musyikiin : Sesungguhnya lbmhim adalah satu umot Wg menaoti
Allah dan cenderung kqada kcberwmn. Dia bulanlnh dai orutg yang
ma np e n elatulan-I,lya.

Allah meqielaskan bahwa Ibratrim adalah teladan @anutan) bagi orangorang
png beragama benar. Alah dari para nabi dan bersiftt dengan beberapa sifat
kcsempurnaan:

1. Ibrahim itu dipandang sebagai satu umat, walaupun dia harya seorang diri,
karena beliau mempunyai kebajikan png dimiliki oleh satu umat. Beliaulatr
pemimpin mereka )ang mengesakan Allah. Beliau telah menghancurkan
berhala, mendebat orang-orang kafir, memperhatikan bintang, serta
mempelajari keadaan alam untuk meneguhkan hatirya di dalam Islam.

2. Ibrahim adalah seorang )ang menaati Allatl dan seorang pelaksana perintatr-
perintah-Np.

60 I(ailho deogao bsgim 8lfrh S.29: aHAdohmr
6r Kaidon d€ryan S.8: al-Arfral, 30; S.3: Ali lmraq 54.



$m 16: an-Nahl luz 11

3. Ibratlim berpegang kepada kebenaran dan senantiasa mengikuti kebenaran,
sedikit pun beliau tidak bergeser dari kebenaran itu.

4. Ibrahim bukanlah seorang musyrik, walaupun hanla dalam sgtu masalatr.
Sejak dari kecilnya beliil sudah mengesakan Allah. Beliau berani mengaakan
kepada rajanla png diktator dan meqgaku seb4gai tuhan bahwa'TUhanku,
adalah png menghidupkan dan png mematikan."

5. Ibrahim itu seorang png mensyukuri nikmat-nikmat Allatr.

6. Ibrahim telah dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi.

7. Ibrahim telah diberi petunjuk kepada jalan png lurus, pitu menlambah
Allatr dan menyeru manusia untuk mengikutirya

8. Ibrahim itu dijadikan oleh Allah ss[agiu nabi png disukai oleh segenap
makhluk. Semua pemeluk agama, baik muslim, Nasrani, maupun Ehudi
mengakui kebesaran Ibratrim. Orang-orang kafir Qraisy pun berbangga
diri dengan Ibrahim.

9. Di akhirat nanti Ibrahim ditempatkan dalam golongan orang )ang saleh, dan
bersama mereka menghuni surga )ang paling tinggi.

Syaakiml li an'wnihii iitabuha wa hadathu iloo shiraothim musuqiim.
Wa utoittothu ff &n-yaa lwsanataw wa inrulnar fil at*ltirui la mhush
shulihiin : (Dia) orung Wg mehryufuri nibat-nilonot-W. Allah teW
memilihrrya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Kami telah
memberikan kebailan kqadary di Atnia dan sesungguhnya di akhimt dia
berur-berar termt&uk golongan ofitng-ofttng yang saleh.

Tiumma auluilua ihiko anit nbi' milhta ibruahiinu lwnii{aw wo maa
lraatw mfuwl mwyikiin : Kenwdian Kami manalryukan kqadamu
(Muhammad), yairu ifutilah agarna lbmhim yang cenderwg kcpada
l<eberurut dan lbruhim tidaklah termasuk orang-oilng yang manyehttirkon
Allnh.

I(ami (Allatr) telah meuatryukan kepadamu, wahai Muhammad, dan IGmi
berfirman kepadamu: 'Ikutilah agama lbrahim lang benar, png bersih dari
penlambahan berhala png disernbah oleh kaummu, sebagaimana lbrahim dahulu
membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan png dilakukan oleh orang-orang
musyrik. Kamu adalah orang yang me4gikuti Ibrahim dan berjalan atas jejaknla,
sedangkan kaummu tidak berbuat sepefti ihr."

hrumaa ja'ibs sahu 'alal la4ziirroklt talofau liilri wa inru ,abfuka ll
yal*umu boirdtum yawul qfioarruti fii moa fuaruat ffi ykhnlifwtn :
Sesunggulntyv dijadikanloh lwri Sabru sebagai dosa bagi omng-omng
@uA Wry mmpenelisihkannya. Seswggnlutya Tllwtunn bqur-betur
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nunglwhttn di antam merekn pada fun kianut otas qa Wng mercka

penelisil*an.

Sesuqgguhnya ditimpakan berbagai bencana hari Sabnr, pitu pengubahan

rupa atas mereka )ang telah bemelisih mengenai hari Sabtu itu.

Orang-orang Shudi telah berselisih dan benengketa mengenai hari Sabtu.

futa di antara mercka )ang memperbolehkan perburuan pada hari it11 dan ada

yang mengharamkanrya. Seharusnya mercka bersanr dalam kata mengenai hari

battu, sesudatr mereka diperintah menahan diri atau tidak berburu pada hari int.

Sesungguhnla Tirhanmu akan memutuskan perkara antargolongan mereka

)ang berseli$ih dan akan memberi tiap golonganpembalasan png setimpal denpn

usanarya. Allah akan memberi pahala kepada mereka png berbuat benar dan

menimpakan silsa kepada mercka png berbuat salah.

IId,u ilu sdiili rul,bfri bil hfui rwl naniqluril luswuti wa iaaffinan
bit ta1;ii hiya atrliana : Aiaflatt nweka kqada ialan T6ltunnu dagan
hibnd dan pelqiarut @asilw) yung baik seru defutlah mercka dmgan

camWg baikPula.

Serulah (dakwahilah) semua orang kepada jalan Ttrhanmu, karena dakuatl

Islam adalah dafffah 1ang leng;kap dan kamu G{unammaO diunrs kepada semua

manusia. THapi serulah mcreka dengan hikmah, dengan ftnE kata yang bisa

mempenganrhi jivan5a, dan dengan pelajaran-pelajaran ]ang baik, png disambut

oletr akal )ang sehat dan diterima oleh tabiat manusia. Jika kamu mendapati

kesukaran-kesukaran dalam perjatananmu, maka de5atlah mereka dengan metode

lang terbaik. Janganlah kamu mencaci-maki tuhan-tuhan mereka yang

men),ebabkan mereka memaki Allah. Jangan pula kamu menantang keperca5Aan

mereh, sebelum kamu menyiapkan jiua mereka un[rk menerima kepercayaanmu.

I(etahuilah, ada di anfara kamu png jiwanya tidak bisa dilunakkan oleh

pelajaran dantidak mar memperkenanlan suaf,r seruan (aiahrD. Merekalah orang-

orang )aog disesatkan oleh Allah.

Inru mbfukt htnva a'bma bi man dlullt 'an sabiilihii wa huwa a'lamu
bil multadiin : SeswggrhtY Tltlwtnntt lcbih mmgAoluti taUang orung

W.g sesot dari ialan'W futt Dit lebih meryaaluti omngorurg yvng

mqrperulch pawqiuk

T\rhanmu mengetahui omng )ang menyimpang dari jalan ]ang lurus, baik di

antara mereka orang )aUg berselisih tentang hari Sabtu maupun png selain itu.

Allah mengetahui orang )ang menempuh jalan fang lurus di antara mereka. Dia
akan memberi pembalasan kepada mereka semua di hari akhir, masing-masing

sesuai dengan hakrya.
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wa in 'otqabtum {a 'oaqibut bi mitsli ntu 'wrqibtrmt bihii wa b in
slwbararm lahuwa kluirul lish sltmbiriin : rikn kanw motyiba mereka,
maka sibalah seimbang dengan patyibaan ytg ditinrpakon kqadanu dan
sunggult jila lanu benafur totulah kcsafutan itu lebih baikbagi semuo
oflmg yang sabar.

Jika kamu menyiksa orang-orang png telah menganiala kamu, wahai para
mukmin, maka balaslatr siksaan itu seimbang dengan siksaan png kamu derjta.
Jangan berlebih. Tegasnla, jika tiba uaktunla kamu memperoleh kesempatan
mengambil pembalasan kepada musuh-musuhmu prg telah menimpakan berbagai
kesutaran terhadapmu, maka lakukan qisas dan balaslatr siksaan seimbang dengan
apa )ang kamu derita, janganlatr kamu lebihkan. Tetapi jika kamu bersabar
menahan kesulitan-kesulitan p4g karru derita, kamu memberi maaf kepada orang-
orang )ang telah menlakiti kamu, dan segala urusan kamu seratrkan kepada
Allatr, maka itulatr png lebih baik bagimu. sebab, bersabar itu keseluruhanrya
adalah baik.

wash bir wa mta slwbruka illaa billaahi : Dan bercabarlatt tannu.
Kesabanntmu iru tidak lain denganpenolongan Ailat .

Bersabarlah kamu terhadap segala gangguan png menimpamu dalam
menjalankan tugas. IGmu tidaklah dapat bersabar, melainkan dengan mendapat
pertolongan Allah, taufik-Nla dan kehendak-Np, png mengandung hikmatr
png mendalam.

Allah menyuruh kita bersabar, karena sabar itu merupakan jalan menuju
kemenangan. Sabar itulatr senjata para mukmin, batrkan senjara semua orang
png ingin memperoleh kemenangan dan kesutsesan.

wa laa tahztn 'ahihim : Dail janganlatt lamu benedih luti terlndap
mercla.

Janganlah kamu bersedih hati, wahai Rasul, karena ofirng-orang musyrik
berpaling dari seruanmu dan mendustakanmu serta mengingrari kebenaran yzmg
kamu bawa.

wa laa tokn fii tlluQin mim maa yamhuann : roganlah lannu benonpit
dada (mudah emosi) atas segala tipu daya mercla.

Janganlah kamu menjadi sempit dada atau mudah emosi, ketika mendengar
orang-or:rng musyrik menuduh kamu sebagai seorang tukang sihir, seorang nrkang
tenung, dan seorang atrli sp'ir, dengan tujuan men$ambat orang lain mengikutf
jalan (agama) Allah.
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Iwtallaalu ,ru'ol la4ziitut taqau wal b4ziirw hum muhsinuun =
saunggututya AIM benanu ottutg-ofltng yang berbohi kqada-I'lya dan

onmg-ofirng Yong berbuat ilaan.

Altatr beserta orang{rang png menjauhkan diri dari semua barang png

haram dan takut siksa.serta mereka png berbuat ihsan dalam memelihara

pelaksanaan segala png fardhu (wajib), meryrlesaikan segala hak-Np dan tetap

menaatlNla, Uaik datam mengerjakan perintatr ataupun meninggalkan larangan-

Np.
Yang dimaksud dengan berbuat ilaan dr sini adalah mengerjakan semua

perintah Allatr dengan sebaik-baiknya dan menjauhi semua larangan-Np dengan

sebaik-baikrya Pula.

KESIMPU LAN

Dalam alat-alat.ini TUhan menjelaskan tentang Nabi Ibratrim )ang menjadi

kebanggaan orang-oran,. musyrik, supala tertariklatl mereka untuk mengesakan

Allah-dan meninggalkan paham syirik. Allah menyuruh Muhammad untuk

mengikuti Ibrahim dan merliadikan dasar-dasar dakwatr: hikmah, pelajaran png

baik; dan perdebatan dengan cara )ang paling baik. Selain itu, Allah menyuruh

NaUi Uersitap lemah-lembut dalam melakukan balas siksaan atas musuh, dan

menlatakan uat oa menyeratrkan semua urusan kepada Allah adalah lebih baik.
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xvll
AL.ISRA.AT

(MemPerialankan di Malam Had)

Diturunkan di Mekkatr sesudah surat al-qashash, 111 apt

Sejarah Tbrun

Menurut al-Baidhawi, seluruh ayat dari surat al-Israa' ini turun di Mekkah'

Ada png mengatakan batrwa ayat 23 , 26, 33 , 57 dan dari alat 73 sampai dengan

alar 
-80 

i.r*n Oi Madinatr. Dalam hal ini pendapat al-Baidhawilah png lebih

sahih.

Nama

Surat ini juga dinamakan surat 'Bani Israil". Diriwaptkan oleh Ahmad, at-

T\rrmudzi, an-Nasa'i, dan lain-lain dari Aisph bahwa Nabi saw. senantiasa

membaca surat Bani Israil dan surat az-Zumar.

IGitan dengan Surat SebelumnP

persesuaian antara surat ini (al-Israa') dan surat sebelumnla (surat an-Natll)

dan menempatkan surat al-Israa' setelatr surat an-Nahl adalah:

Dalam surat an-Natll diterangkan perselisihan orang Yahudi tentang hari

Sabtu. Selain itu juga diterangkan tentang spriat orang-orang Yafiudi pttg

dituangkan oleh Allah dalam at-Tburat.

Diriwayatkan oleh Ibn Jarir dari Ibn Abbas batrwa beliau itu berkata: 'Seluruh

isi at-Thurat dicakup oleh 15 alat dari surat Bani Israil'"

Di dalam surat an-Nahl, Allah menyuruh Muhammad bersabar dan

melapangkan dada, sedangkan dalam surat ini Allatr menjelaskan kemuliaan

Muhammad dan ketinggian martabatnla di sisi T[han.

Dalam surat an-Natrl diterangkan tentang berbagai nikmat, sehingga surat

itu juga dinamakan surat an-Ni'am. Di dalam surat ini juga diterangkan

tentang beberapa nikmat prg khusus dan nikmat )ang umum'

Dalam surat an-Nahl dijelaskan pula batrwa madu itu mengandung obat png

menyembuhkan peryakit, sedangkan di dalam surat ini diterangkan bahwa

al-Qur'an merupakan penawar dan ratrmat bagi para mukmin.

Dalam surat an-Nahl kita diperintahkan untuk memberi bantuan dan

pertolongan kepada kaum kerabat. Selain itu juga diperintahkan untuk

memberipertolongan dan bantuan kepada orang miskin dan ibnu sabil.

1.

2.

3.

4.

5.
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628

,41#dtlitt'.-.}
Dengan (nqtyebw) nanu AlWyng Maln Wumh,

yang sawtiasa mencaruhkon mLnot-W

(r) f1ffiffi,ffi# ft'f#i *J".9,*v;;-"'it l'4
ffffiIffi ffiT'ffill*lili:'[;K'v.,s $ca<tr'*Ar JhW

flfr 9lf;ff*,i'f#fr1#i1 d*4v8r; i,tblu4r
perlihatkan ayat-ayat Kami; se-

sungguhnya Dialah Yang Maha
Mendengar lagi Maha Melihat't

TAFSIR

su.bhmrul ta4zii asrua bi'abdihii laihm minal nasiidil haruami ilal
masjidil aq-shaa : Saya mengahti ftesucian Alhh yang telnh menyuruh

tuioa-w unrukberiahnpada malam hari dari al-Masiidil Harun lre al-

Masiidil Aqsla.

Maha Suci Allah png telatr menyuruh hamba-Np (Muhammad) untuk

berjalan malam dari al-Masjidil Haram ke al-Masjidil Aqsha dan pada malam itu

juga kembali ke Mekkah.

Alla4zii bonmbua lwutqhuu : WtT daemh- daemh s ekitantya j uga t elah

Itumi berlati.

I(3mi (Allah) telah memberkati daerah sekitar al-Masjidil Aqsha dengan

menjadikannp sebagai daerah png berair, mempunpi tumb.uh-tumbuhan yang

banyak dan binatang-binatang ternak, yang memberikan kejayaan bagi

penduduknp.

Li nuiyahuu min oayofihta : Untuk Kani perlilatkoil ayaroyat Kami.

I K8ifuo deD$o S.20: Thaahaa, Tl; s.7: al-A'raaf, L28; S.?5: asy-Syu'araa" 52; S.44: ad-

Dgktran, 23; S.lli Hurd, 81; S.15: al-Hiir, 65. Kemudian perhatiha alfrir s.16: lplrf6ftl dm

hhmg31m),a deryln S.17: al-Israa'. Mengsnai al-Maqill, baca S.2: al-Baqamb, 218; S.?.:ilz *
Haji, 25 das b.cs 5.36: Yaasiitr" 2O; S.17: al-Israa', 6G'93.
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Untuk IGmi perlihatkan berbagai maciam pemmpamium dan berbagai dalil

)ang menunjuk kepada keesaan l(ami dan keagungan kodrat IGmi kepada

Muhammad.

Intuhuu huwas samii'nl ba-shiir : Sesungguhrrya Dialah Yang Maln
Mendcngar lagi Mdw Melilwt.

Allatl itrr Matra Mendengar segala perbincanganpara musyrik Mekkah tentang

perjalanan Muhammad dari Mekkatr ke Baitul Maqdis pada malam hari (isra').
Allatr juga Matra Melihat segala apa )ang mereka lakukan. Tidak ada satu pun

)ang tersembunyi bagi Allatl. Dia akan memberi pembalasan kepada orang )ang
mempercEai terjadirya isra' dan kepada orang )ang mengingkarinp. Sebab,

Dia Matra Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam hal ini kita mendapati dua hal penting pitu:
a. Nabi berism'@erjalan malam) dari al-Masjidil Haram ke Baitil Maqdis.

Inilatr png disebut dengan tegas dalam alat ini.

b. Nabi naik ke langit dunia kemudian meneruskan perjalananrya ke Mustawa.

Di sanalatr beliau mendengar suara gemerincing kalam. Naik ke langit itu
adalatr sesudah Nabi sampai ke Baiml Maqdis.

Tentang mi'raj tidak disebut dalam ayat ini. Hal tersebut dijelaskan dalam

surat an-Najm.

Mengenai isra' dan kapan waktu terjadinla diperselisihkan oleh para ulama.

Segolongan ulama mengatakan bahwa isra' dimulai dari al-Masjidil Haram. Dari
sanalatr Nabi memulai perjalananrya. Segolongan ulama png lain berpendapat

bahwa beliau memulai perjalanannp dari rumah Ummu Hani binti Abi Thalib.

Tentang waktu isra', ada png mengatakan pada malam tanggal 17 Rabi'ul
Awwal setahun sebelum Nabi berhijratr ke Madinah. Anas dan al-Hasanul Bishri
berkata: 'Perjalanan malam Nabi terjadi sebelum Nabi diutus untuk 4enjadi
rasul." Adapun Daqiqil Id menetapkan batrwa isra' Nabi terjadi padamalam2T
Rajab. Dalil png menguatkan pendapat mereka memang sulit diperoleh.

IGbaryakan ulama meryatakan batrwa isra' berlangsung dalam keadaan Nabi

terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Nabi berisra' secara fisik dan ruhnp.
Golongan ini mengemukakan beberapa alasan untuk menguatkan pendirianrya.

Di antara alasan itu adalatr kata 'hamba" menunjuk kepada ruh dan tubuh
(fisik). Jika Nabi berisra' dalam keadaan tidur atau mimpi, tentulah orang-orang

Quraisy saat itu tidak membantahrya dan sebagian golongan Islam tidak akan

murtad.

Segolongan ulama berpendapat batrwa isra' itu hanplatr dengan ruhnp saja.

Di antara alasan png dikemukakan oleh golongan ini adalatr pendapat Mu'awilah.
Beliau berpendapat batrwa isra' adalah suatu mimpi yang benar. Adapun Aisph
menlatakan bahwa Nabi berisra' dengan ruhnla.
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Kata Abu Ja'far ath-Thabari: "Pendapat yang benar menurut hemat kami

adalah Allah menyuruh Muhammad berjalan di malam hari dari al-Masjidil
Haram ke al-Masjidil Aqsha; sebagaimana yang diterangkan sendiri oleh Allalt
dan ditegaskan oleh beberapa hadis. Allatr memberikan kendaraan buraq kepada

Muhammad, )ang membawanla sampai ke Baitul Maqdis. Di sana beliau

bersembatrpng dengan para nabi dan para rasul, lalu Allah memperlihatkan

berbagai macam tanda kekuasaan-Np. Tidak ada png berkata bahwa Nabi berisra'

dengan ruhnla saja. Sebab, kalau demikian, isra' tidak menjadi dalil kenabianrya

dan tentulah oftIng musyrik tidak membantahnla."

Allah menjelaskan dalam al-Qur'an bahwa Dia menyuruh hamba-Np unftk
berjalan malam, bukan menyuruh jiua (ruh) hamba-Np. Karena itu, hendaklah

kita menptakan "Muhammadberjatan malam" bukan 'Ruh Muhammad berjalan

malam". Seandainp lang berisra' hanla ruhnla, rcntulah tidak memerlukan

kendaraan buraq.

IGsimputan Kisah kra' dan lVfi'rai

Rasulullah pada suatu malam berbaring di dalam masjid, lalu datanglah

Jibril dan kemudian membawa beliau ke luar masjid dan menyuruhrya mengendarai

buraq. Bersama Jibril, Nabi pergi ke Baitul Maqdis. Setelah Rasulullah masuk

ke Masjidil Aqsha, beliau pun bersembahyang dengan para nabi. Setelah itu

beliau naik ke langit, satu persatu pintu langit dibuka oleh Jibril. Di tempat

itulah Nabi sar. menpksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan menemui para

nabi. Dari lanlit ke langit, Nabi akhirrya sampai ke Sidranrl Muntaha. Di sinilalt
Rasulullah melihat keadaan lmg nali dan menerima wahyu png mengandung

perintah sembahpng.

Inilah kesimpulan png menjadi intisari dari kisah Isra' dan Mi'raj:

Dalam perjalanan ini Rasulullah melihat berbagai numuz @erumpamaan-
perumpamaan) )ang menggambarkan masprakat )ang tinggi dan bersih dari

riba, zina, dosa pencurian dan pembunuhan. Nabi menjadi imam dalam

sembatrpng berjamaatr bersama para nabi, kita memperoleh suatu pengertian

png menunjuk kepada kesempurnaan kerasulan Nabi Muhammad dan mereka

semua telah mendahuluinya menggembirakan umatrya masing-masing dengan

kedatangan Muhammad.

Pada diri Muhammad saw. memang terkumpul kekuatan Musa, kezahidan

Isa, kepandaian berdebat yang dimiliki Ibrahim, kesabaran Ayyub serta

keistimeuaan png dimiliki oleh para nabi terdahulu.

Sebagaimana halrya tentang isra', perselisihan pendapat ulama juga terjadi
dalam memandang masalah mi'raj. Ada png berpendapat bahwa isra' Nabi terjadi
dalam bentuk fisik dan ruh atau dalam keadaan teriaga, tetapi ada pula yang

berpendapat bahwa mi'raj itu terjadi dengan ruh saja.
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Al-Qadhi Abu Bakar al-Baqillani tidak dapat menerima hadis mi'raj png
mengandung berbagai macam keanehan dan keganjilan, lebih-lebih tentang tanp
jawab fang terjadi dalam memfardhukan sembatrpng dan berpindah sembahpng

dari lima puluh kepada lima waktu. Sebab, matan (teks) hadis ini menurut pendapat

beliau adalatr suatu matan ymgmudhtlnmbah (saling bertentangan). Walaupun

para perari hadis mensahihkanrya berdasarkan kepada kesahihan sanadnla. Maka

menghadapi hadis isra' dan mi'raj ini kita cukup dengan bagian-bagian )ang
menjadi dasar bagi kerasulan Muhammad dan kita tinggalkan bagian-bagian png
tidak dapat disesuaikan dengan kaidah-kaidah agama, seperti bolak-balikrya
Muhammad antara Allah dan Musa sehingga tug,lll sembahpng fardhu png
semula lima puluh menjadi lima waknr png disebabkan oleh belas kasihan Musa

kepada Muhammad, )ang kemudian mendorong Muhammad berkali-kali (naik-

turun) meminta pengurangan kepada Allatt.

I6api menurur pendapat Abu Bakar al-Baqillani, hal ini tidak dapat diterima.

Sebab, png demikian itu bersifat menasakhkan (menghapuskan) hukum sebelum

dilaksanakan. Hal ini adalah sesuant png mustahil bagi Allah.

KESIMPULAN

Dalam alat ini Allatr me4ielaskan tentang Isra' Muhammad pada suatu malam

dari al-Masjidil Haram ke al-Masjidil Aqsha. Datam peristiwa itu, kepada Nabi

diperlihatkan berb4gai tanda kekuasaan Allah.

629

(2)

(3)

Dan IGmi telah memberikan at-
Taurat kepada Musa dan Kami
menjadikannla (at-Thurat) sebagai
petunjuk bagi Bani Israil, serta Kami
berfirman kepada mereka: 'Jangan
kamu jadikan selain Aku sebagai
penolong dan pemelihatamu.2

tlai ketururnn orang{nmg }ang telah
Kami selamatkan dengan menum-
pang perahu Nuh; sesrrngguhrya Nuh
itu adalah seorang hamba )ang sangat

mensyukuri nihat fUnanqa.

'e#W.**lWQW,;;$V
6$ii':vvi#J(

e$W'r?it\'{r*;iEit

'? Kaitbn dengan S.2: al-Baqardx, ?A3, 252; kisah Musa Pada bagirn rkhir surat ini d8n

kisah Nuh dalam S.7: Nuh.

j

I

I
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(4)

(5)

(6)

(7)

Kami telah meuahyukan kepada Bani

Israil di dalam at-Tburat: 'Sungguh,
kamu akan membuat kerusakan dua

kali dimuka bumi dan sungguhkamu

berlaku sombong serta melamPaui

batas gara', sebagai suatu keang-

kuhan yang sangat."

Maka apabila datang siksa Yang
sudah dijanjikan bagi kali pertama

dari dua kerusakan png telah kamu

lalukan, Ihmi pun mengutus k€Pada-

mu beberapa hamba Yaug mempunlai
kekuatan, lalu mereka menjelajah ke

seluruh sudut negeri. Yang demikian
itu merupakan janji Yang Pasti
berlaku.

Kemudian Kami mengembalikan
kemenangan kePadamu atas mereka,
png (sebelumrya) telah menghan-

curkan kamu. Kami telahmembantu
kamu dengan harta dan anak-anak,

dan Kami menjadikan kamu lebih
banlak jumlah keluargaqa daripada

musuhmu.

Jika kamu berbuat baik, maka
(sesung-guhnya) kamu berbuat baik
untuk dirimu sendiri. Jika kamu
berbuat buruk, maka (sesungguhqB)

keburukan itu untuk dirimu sendiri.
Kerena itu apabila telah datang azab

yang kedua untuk menYuramkan
mukamu dan mereka masuk ke dalam

masjid sebagaimana mereka me-
masukinya pada kali Pertama dan

untukmembinasakan aPa Png daPat

mereka kalahkan samPai hancur
berantakan.

Mudah-mudahan Tbhanmu merah-

mati kamu; jih kamu kembali, maka

Ikmi pun kembali dan Kami telah
menjadikan jahanam sebagai tempat

tidur bagi orang-orang kafir.

'-r:t,;4-,U$tA'e.Y;f,{.Jf#;

@Y6W#$wg*j+

-\Arre/"*W#;tl^ir{Eli|

\-U;ir$+W*#iu$
ol;il1it'tvs

'du";;v'r,p*fii'Hv"':;"i
o*{5{if$s.r-ugjJE\,

,Wr;:f-#*i€.'#:,)
'&;'dA.{;\tu{.Yr\YW

:9if;1tlg'K'$n]r45
,Wt&vt;1#,

rjgjL?'1;rVK;j:JK3&
@W;u,rfi*

(8)
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TAFSIR.

Wa aatainan mw$al kitoafu waia'ahualtu httdol li furtii isrutiib ollaa
tatta-khi4zuu min duunii wakiiha : Dart Kani teW nqberikan U-
Taumt kqada Musa dan Kani mqiadikailrtya (at-Trurat) sefugaipaw$uk
bagi B wti Is mil, seft a Katni befi mm kqada nuruka:'lutgan kanu i adikut
s elain Ahr s ebagai p enolong dan p enulilmtarrut. "

I12mi (Allatr) telatr memberikan kitab Thurat kepada Musa, nabi Bani Israil.

IGmi telah menetapkan dalam at-Thurat itu beberapa pemniuk bagi mereka.

Mudah-mudahan mereka menaatinla, supaJA mereka tidak meryatakan urusan

hiduprya kepada selain Kami. Mereka pun tidak memperlakukan selain Kami

sebagai tuhannp.

Inilah png diwahyukan oleh Allatr kepada semua nabi yang diutus. Allah

memerintah mereka hanla menlrcmbah Dia. Alat ini dikemukakan sesudah Eat
isra', mengingat Musa diperintahkan berttatwat di Thur seb4gaimana Muhammad

diperintah melakukan perjalanan malam (isra') ke Baitul Maqdis.

Dzurriyyata ,nan hamalnaa ma'a nutrtin innahua ktana 'abdan
syahatmt : Hai lreturunan oftmgoflmgymgteloh Kan i seUrnalktnt furyan

merumpang perahu Nuh; sesunggufiiryaNult itu adalol s@rwtg lrortfuWtg
s angat menryuhtri nibnat Tfuluturya.

wahai orang-orang yang IQmi izinkan naik perahu Nuh dan I(ami

menyelamatkan mereka dari musibatr karam dalam bencana banjir )aDg sangat

besar. Teladanilah Nuh dalam semua tindakannJa, karena dia adalah seorang

hamba )ang sangat mensyukuri Allah dengan menempatkan segala nikmat-N1a

pada tempat }ang semestinya, pitu tempat yang dikehendaki oleh Allah.

Apt ini memberi pengertian bahwa Allah meryalamatkan orang{rang }ang
bersama Nuh karena kesyukuranrya. Allah memerintahkan anak keturunan Nuh

untuk meneladaninP.

Wa qa4hairua ilaa banii isrua-iib frl kitoabi b tntsilhmw fl ar4hi
marrutaini wa ln ta'luntu 1rhtwwan ktbibaa : Kami teloh menalryukilt

l<epada Bani Ismil di dalam at-Taumt: 'Swtgguft, kotu akil menhnt
l<erusalan dw lali di mula bumi dan sunggtlt kanw berlahr sombong sena

melampaui batcs syam', sebagai sutttu keongfulwnWtg sanSol"

Kami telah mewahyukan kepada Bani Israil melalui at-Thuat, suatu wahyu

)xang pasti akan terjadi. Yaitu, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi

dua kali. Kami dengan bersumpatr telah menegaskan bahva orangorang Bani

Israil telah membuat kerusakan di tanah Spm dan Baitul Maqdis atau di tiap

negara yang mereka diami, dua kali. Mereka merusak jiwa sendiri dengan



luz 15 SIrd 17: al-Israa' 2303

menlalahi apa )ang dislariatkan oleh Allah dalam at-Thurat, dua kali. Yang per-

tama, mereka men5alahi at-Thurat dan membunuh beberapa nabi. Kedua, mereka

membunuh Takaraatau Ehla dan juga berkeinginan untuk membunuh Isa.

Orang-orang Bani Israil inr memang melampaui batas slara' dan akal dengan

berbuat kezaliman dan berlaku takabur.

Fa i4ua j oa< wa' du uioahwtu ba' ats rua' alaikum fb oadal larut ulii
fu '{a.syaffifu ,fr joaswkhiloaladdiyaariwaknaruwa'dannnwf uulaa:
Maka qahib fung siba yng sudah diianiilun bagi lali penana dart
dn kcrusakan ymg teW kamu lohtkan, Ifurni pun mengutus lcqadamu
beberrya homfu yang noryutyai kehratan, lalu merela pun maf elaiah l<e

seluruh sndrt negeri. Yang demikian iru merupalan janji yang pasti
furlaht.

Maka apabila telah dat ng azab sebagai pembalasan atas kerusakan png
peruuna dari dua kerusakan )ang telah kamu kerjakan, Kami mengirim beberapa

hamba IGmi yang mempunlai kekuatan png ankup dan persenjataan png lengkap.

Mereka itu menyerbu dan mengejar kamu ke seluruh sudut negeri untuk
membinasakanmu. Eng demikian itu pasti akan terjadi.

klajaran )ang sangat pahit ini dialami Bani Israil dari Bukhtunashshar atau

dari Jalut atau dari laskar krsia. Dari peristiwa itu mereka pun insaf, lalu
kembalilah mereka sejenakuntuk mengikuti Kitab dan agama png benar. Maka
natijahnp (kesimpulannfa) adalah sebagaimana diterangkan oleh Allah sendiri:

Tbamma rudahaa bkumul karmta 'alaihim wa amdadnaakum bi
anwaaliw wa fuiitu wa ja'ahu*wn ak+sam rufiima : I{emudian l{arni
manganbalikan WnswW*qaAonu das mercla, Wng $ebefumnp) telah

mmgluncurkot kanu. Kani teW membantu lannu dengan lnrta dan anak-
anah fun Kani nsiadikott knna lebih banyak jumlah l<elwrganya fo.npafu
mtsulurut.

I(ami mengembalikan kepadamu kemampuan untuk mengalahkan musuh-
musuhmu. IGmi pun memberikan kemenangan kepadamu atas mereka, )ang
sebelumrya pernah menghanorrkan kamu, ketika kamu telatr bertobat dan kembali
kepada kebenaran. Dengan kemenanganmu mengalahkan bangsa Babilon, kamu
dapat melepaskan para tawanan dan mengambil harta-hartamu, bahkan
pemerinahanjugakemhli ke dalam kekuasaanmu. I(ami membantu pula dengan

harta, enak-anak, dan tcntara png jujur, sehingga jumlahmu menjadi banlak.

Yang demikian itu adalah karena keutamaan dari ketaatanmu dan
kenrndukanmu kepada Allah.

In ohsolron ahsafiwn U anfusilrun wa in asa'tun fulahoa : Jikn lannu

furbud fuik, nakn (sevmsguhrrya) kanu berhnt baikunrukdirima sendiri.
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Jila tamu berhnt buruk, mala (sesungguhnya) lceburukan itu utttuk dirimu

sendiri.

Jika kamu memperbaiki amalanberartilatr kamu berbuat ihsankepada dirimu

sendiri. Sebab, patrala amalmu adalah untukmu sendiri. Sebalikrya, jika kamu

berbuat jatrat (matsiat) atau merusak amalanmu dengan membuht kerusakan dan

kezaliman, akibat dari semua itu akan kembali kepadamu.

Fa i4ua jaa+ wa'dul aa-ldtirWi li yasuu-uu wt$uulnkum wa li yad'

khuhtl masjida kamoa fu-kluluttltu awwala marmtiw wa li yfiabbiruu
,naa 'altu tatbiirto : Karena itu qabila telah datang aub yang keiln
untuk menyuramkan mulcamu dan merela masuk ke dalam masiid
sebagaimana merefta memasukitrya pada kali pertama dan untuk
membirusalant apa yang dqat merula kalahlan satnpai hancur bemntalan.

Apabila telatr datang azab kedua sebagai pembalasan atas perbuatanmu )aqg
kedua, Kami pun mengirim lagi beberapa orang untuk menghukum kamu dengan

siksa png keras, membunuh dan menawanmu hingga ryatalatr kegelisahan di

uajahmu. Mereka memasuki al-Masjidil Aqsha pada kali png kedua, sebagaimana

mereka memasukirya pada pertama kali dengan membakar at-Thurat dan menodai

hat-hal png kamu anggap suci, serta memusnahkan daeratr png kamu kalahkan

dan mengambil segala hasil bumirya.

Jalut adalah panglima tentara )ang memusnatrkan mereka pada kali png
pertama. Sesudatr Jalut dibunuh oleh Daud, pemerintatlan kembali lagi ke tangan

Bani Israil. Tetapi tidak lama kemudian Bani Israil kembali membuat kerusakan,

yaitu membunuh Zakaria atau Yatrp. Maka Allah mengirim Bukhtunashshar

untuk menimpakan azab pada kali png kedua terhadap Bani Israil.

'Asaa rubbukum ay yarlwmakum : Mudah-mudalan Tfulwnmu memhnati
lannu.

Mudatr-mudatran Ttrhan akan meratrmati Bani Israil, jika mereka kembali

bertobat dan menjauhkan diri dari kematsiatan. Janji ini memang telah dipenuhi

oleh Allah. Bahkan Atlatr juga telah memuliakan mereka lagi dan menjadikan

keturunan mereka sebagai raja dan nabi-nabi.

Wa in'uttum 'udrua : Jika kanu kembali, mala Kamiputt l@mfuli.

Jika kamu kembali melakukan kejahaan (kemalsiaAn) pada kali png ketiga,

niscala l(ami pun kembali menyitsamu dengan siksa-siksa png lebih keras

daripada siksa png telah lalu.

Bani Israil kembali melakukan perbuatan ingkar unnrk ketiga kalirya. Mereka

mendustakan Muhammad dan membuat kebohongan terhadap dia. hdahal mercka

mengenalinya, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri.
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Karenanya, Allah menyiksa mereka dengan kehancuran Bani Quraidhah dan

mengusir Bani Nadhir dari Madinatr serta pengenaan jizfh (pajak) terhadap

mereka, karena kedurhakaanrya.

Wa ja'alnaa iahannama lil kufiriina lu-shiirua : Dan Knmi telah

menjadilaniaharum sebagai tempat tifur bagi oruq-omng lufir.

Pada hari akhirat nanti, Allah menjadikan jahanam sebagai tempat kurungan

atau penjara bagi Bani Israil png telah berbuat kezaliman. Tidak ada seorang

pun )ang bisa lepas dari azzrb akhirat itu.

KESIMPU LAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan kemuliaanpng telah diberikan kepada

Musa, pitu at-Thurat, )ang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umatnla,

Bani Israil. Tetapi kemudian Bani Israil tidak menjalankan petunjuk-petunjuk at-

Thurat itu. Battkan mereka melakukan kerusakan, sehingga datanglah orang

Babilonia png menghancurkan mereka.

Sesudah mereka berObat, Allah mengembalikan kedaulatan negeri kepadarya.

Allatr juga membantu mereka dengan memberi baryak harta dan banlak anak.

Lagi-lagi, mereka kembali melakukan kerusakan dan kedurhakaan dengan

memffinuh Takaria atau Yatrp. I(arenanla, datanglatl laskar dari negeri lain

1ang mbhghancurkan kedaulatan mereka dan menjajahnla.

Pada akhirnla Allatr menganqlm mereka atas kedurhakaanrya dengan siksa

png berat di akhirat, pkni neraka jahanam.

630

(e) 
;$HffiH"tlH# il.?",-.l,il #.i?i{Yd$v i,-:itisrtii 3t

:,ruf*:'"':ir;xm"i'tr;fr i1':1ad)At'r;I:ielt:o**Ar
amal saleh; sesungguhnya-Uagi dry
mereka pahala lang besar.3

,r ?ff.ffi#"#:ffi*ffii fr6,6tyL;,r-3fl;4w
Ihmi menyediakan untuk mereka AWV("
azab yarrg pedih.

3 Kaittan dergn S.10: \tmts; S.21: al-Anbiyaa' drn S.42: asy-Syura-
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(11) Manusia berdoa untuk kejahatan,
sebagaimana dia berdoa untuk
kebaikan; dan manusia itu me-
rupakan makhluk yang teburu{uru.l

'tslWi;!x;*';rtrrlci;t:&
oYr#

TAFSIR

Iwu haa4ul qur<ana yafulii lillatii hiya aqwamu wa yubasysyirul
mu'miniirwl la4ziina ya'maluunash shaalihaati anna lahum airun
knbiirua. W anrul b4ziiru laa yu'minauru bil aa*liruti a'tadnaa lahum

'a4zsofun aliimoa : Serung gultttya alQur'an ini monberi p enr4i uk l<qada
jalan yang pal@ lttrus dan menggenbimlan orung-onmg mulonin yang

m,engerjakan anul perbuonn saleh; sesunggulutya bagi merelapalnla yang

besar. Dan sesunggulutry otung-ofitng yang. tidak beriman kqada hnri
aHirut, Kttni menyedialant wtukmerela aznb yang pedih.

Al-Qrr'an itu memberi petunjuk kepada manusia tentang jalan )ang paling

baik dan menlaru mereka kepada kebajikan dunia dan kebajikan akhirat. Di
samping iur menggembirakan orang-omng lang beriman dan mengerjakan amalan

saleh, bahwa mereka [gu akan memperoleh pahala lang besar, baik dunia ataupun

akhirat. Adapun mereka png tidak beriman kepada hari akhirat dan tidak
metakukan kebajikan, Allah meqrediakan baginp azab jatranam.

Dalam alat ini Allah menjelaskan fungsi al-Qrr'an, laitu:
Memberi petunjuk tentang jalan png paling lurus, yakni agama lang benar,

)ang di antara sendi-sendi terpenting adalah tunduk khusyuk kepada Allah
dan mengaku batrwa Allah itu Esa, lang memiliki alam semesta.

Menggembirakan orang-orang png beriman kepada Allah dan Rasul-N1a,

sera mengerjakan amalan-amalan saleh, melaksanakan perintah, dan menjauhi

larangan. Mereka itu memperoleh patralapng besar padahari kiamat sebagai

balasan atas :rmalan-amalanrya di dunia.

Menakut-nakuti orang png tidak membenarkan hari akhirat, tidak mengakui
pahala dan siksa, karenarya tidak mau menjauhi perbuatan maksiat. Mereka
itu akan ditimpa azz;b yarry pedih sebagai pembalasan atas dosa-dosa )ang
mereka lakukan.

Wa yad'ul insotnu btsy syari du'aa<huu ml Huii : Manusia berdm
utttuk lejahatan sebagaimaru dia berdm ufituk lcebailun.

Ada manusia png berdoa untuk dirirya, keluarganp, dan hartanla, supala

teftimpa kejahatan, )aitu ketika marah. Seakan-akan dia memohon kebaikan untuk

1.

2.

3.

I Kaidrrn deryru S.21: al-Anbiyaa', 27.

I
I

I

I
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dirinla, keluarganya, dan hartarya. Seandainya doa itu diperkenankan seperti

Oipeikenantanrya doa png baik, maka binasalah dia. Akan tetapi Allah tidak

memperkenankan doanla png jahat itu.

Firman ini dapat juga kita artikan batrwa manusia kadang-kadang benunggUh-

sungguh memohon sesuatu )ang dia anggap baik. Padahal apa )ang dia mohon

itu tisa mendatangkan bencana dan batrap. Yang demikian itu sering manusia

terburu nafsu dan tergesa-gesa seperti difirmankan oleh Allah sendiri.

Wa knarul insaanu'aiwiu : Dail mtmusia iru merupalant makhfukyang

teburu-bura.

Manusia, karena terburu naftu, kadang-kadang memohon sesuatu )ang

disangkarya baik akibat kurang peryalidikan, padatral png dimohonkan itulah

prry meryrebabkan terjadi bencana baginp.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Allah memuji al-Qur'an dan menjelaskan bahwa al-

Qur'an memberi petunjuk kepada jalan lang lurus, menggembirakan orang{rang

)ang saleh dan menakut-nakuti orang-orang png kafir, serta menerangkan bahua

LUiut .-usia itu adalah suka terburu naftu, )ang kadang-kadang memohon

kecelakaan atas dirirya, seperti memohon kebajikan.

63t

(12) Kami telah meqiadikan malam den

siang sebagai dua tanda, maka Kami
menghapuskan tanda malam dan

Kami jadikan tanda siang terang-

benderang supaya kamu mencari
keuamaan dari lirhanmu dan supaya

tamu mengetahui hinmgan tahun dan

perkiraan bulan dan malam.
Semuanya itu telah I(ami jelaskan

dengan sebaik-baiknP.

$ti1Ei**sVlv'tit(#,/9,'u#W:{;r1tti1;:-''w,;i'k|ica;'dffi

TAFS!R

Wa ja'abwl laib wan tuhaam aa-ymaini : I(nmi t elnh meni adilun nnlotn

dan siang sebagai dn tandn.
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IQmi menjadikan malam dan siang sebagai dua petunjuk bagi makhluk
manusia lang memberikan pengertian terhadap kemaslahatan-kemaslatratan dunia
dan akhirat. Beriring-iring malam dengan siang, )ang satu gelap dan )ang satu

terang, merupakan dalil png sangat kuat, lang menunjuk kepada adanya Allah
png rnenciptakan malam dan siang. Dengan adarya malam dan siang terpenuhilah
kemaslatraan manusia. Malam adalah waku beristirahat, sedangkan siang adalatt
waktu unnrk bekerja.

'Fa maluwwa a*yatal laili : Maka Kami menghapuslant tanda malam.

IGmi menjadikan malam tidak bercahala atau gelap gulita.

Wa ja'altua ao-yatan ruhaari mub-shhatan : Dan Kami jadilan tanda
siang temng-bendemng.

Kami menjadikan siang terang-benderang dan terlihaflah semua benda p4g
ada dan menghidupkan kemauan bekerja serta kemauan bergerak.

Li tabta-ghuufudhlam mir rubbilatm : Stryaya lannu mencari keutarnaan

dari Tfuhanrnu.

IQmi melakukan yang demikian itu agar kamu dapat mencari rezrki pada
siang hari png diberikan oleh T\rhanmu. Sebab rezeki itu harya diperoleh dengan

berusaha dan bekerja serta Allahlah yang memberikan taufik.

Wa li n'lamuu 'adadts siniilw wal hisaab : $eaya lannu mengaahui
hitungan tahun dan perkiman bulan dan mnlarn.

Kami buat pula png demikian itu supala kamu dapat mengetahui bilangan
tatrun dan perhitungan bulan dan hari. Seandainya malam dan siang terus-menerus
serupa keadaannp, tentulah kita tidak dapat mengetahui tahun dan perkiraannla.
Ferhatikanlah keadaan kutub uara dan kutub selatan serta daerahdaerah sekitarrya.

Wa hdla syai-in fashsluhualtu taf-shiilaa : Semrnnya iru telah Kami
j elas lan dengan s ebaik-bailotya.s

Semua hal yang kamu perlukan berkaitan dengan kemaslahatan agama dan

dunia telah Kami terangkan dengan sangat jelas dalam al-Qur'an, baik secara
ijmal (global) ataupun secara tafshil (terperinci).

5 Baca ayat yang meqladi pada 5.6: al-An'aam, 28; 5.16: an-Nahl, 89.
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KESIMPULAN

Dalam alat ini TUhan menjelaskan tanda-tanda di jagat rala )ang menunjuk

kepada keesaan Allah dan keagungan-Np.

632

(13) Dan semua manusia, Kami meng-

ikrtkan amalannya pada lehernSra dan

Kami keluarkan untuknla Pada hari
kiemat nanti sebuah kitab )ang dia

mendapatinya telah terbuka.

(14) Bacalah kitabmu. Cukuplah kamu

sendiri pada hari ini (kiamat) Png
mengbitung amalan-amalanmu.

(15) Barangsiapa memperoleh petunjuk,
maka sesungguhnla dia mendaPat
petunjuk untuk dirinya. Barangsiapa

sesat, maka sesungguhnla kesesatan

itu untuk dirinya Pula. Seseonng
yang berdosa tidak memikul dosa

orang lain dan Kami tidaklah
mengazab suafi kaum sehingga IGmi
mengutus seofimg rasul.6

(16) Apabila Kami berkehendak untuk
memusnahkan suatu kota, maka
IGmi menyuruh Penduduk kota itu
hidup mewah, berbuat hsik, maka

wajiblah azab atas kota itu, lalu Kami
membinasakanrya.

(17) Berapa banyak Kami telah mem-
binasakan umat-umat terdahulu yang

datang sesudah Nuh dan cukuPlah
TUhanmu mengetahui dan melihat
semua dosa hamba-hamba-NYa.

(18) Banngsiapa ingin segera memper-

oleh dunia, Kami Pun menlagenkan
untuknla di dalam dunia ini tentang

apa yang Kami kehendaki untuk
ofimg-orang Png Ifumi kehendaki'

,i'f iit'+*l:,i,tv)$P1Y5
@$rfrtl;L(et$t

'J1i9i1g,:1#,,,s'di6\;ty

,7*r9"uKWLfv',1rur"'i979

'{r6-U}\

!-1 4 - t.tt^(

@1;rg;i

wwc1W^g6:6,48r
a$it;6fi!3 jtrffi:fu;.

if'U#Ue;;St:u1K171"{J
@WWpk;}\'{t,

'r1S:"Y!'YW;U6uSlt'+)!t(;

eit;V'V?gle:";'+rt

6 Kaitkan dengan S.21: al-Anbiyaa'.
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Kemudian Ikmi jadiken bagrnya
jahanem, dia mcmasukin5fa sebagai

orang yang terccla dan terusir dari

Ct,/qDf-I,

nrhflurt.T ' 
,.

t t er ffiffi Hffi ffi,H!g;;'W6 X:'rAti6 fi
@tr#'FswiV

',{-#;H&;AWA{#rl
@t*ii6t+6li$

kannyil, dengan segala tenagan)a,
seaangkan dia pun beriman, maka
merekalah orang yang disyukuri
usahanya.

(20) Kami memberi bantuan kepada
masing-masing dari mercka, kepada

mereka ini, rlan kgpada mereka itu,
dari pemberian Tbhamu. hmberian
Tbhanmu tidak dapat dihelangi oleh
manusia.

(21) r ihatlah bagaimane I(ami utamakan
sebagian aas sebagian png lain, dan
sunggutrlah ektrirat iur l€bih besar
derajatnya dan lebih besar ke-

. utame2nnla.

'a;:{r;a-rw$F''L.9{
@6y'qfila3?%

TAFSIR,

Wa hila insomin alzsrrnoahu tlua*alnat fii Tmtqihii va ru ffiiu lohur
yaumal qiyoanai moohy yalqoohtt rrurnsluout : hn semua manursia,

Kani mmgikdkott arrulot t v pada lclwntyv dot Kot i kzfuarksr un uW
pada lnri kianat nanti sehuh kitab yung dia rna@ditry,a telah terk*a.

Semua manusia tidak dapat melepaskan diri dari sesuatrt amal png telah

dikerjakan, sesuai dengan apa )ang telah ditakdirkan. Semua manusia dari Bani
Adam tidak dapat melepaskan diri dari keberunnrngan dan kemalangan, dari
kebahagiaan dan keelakaan, )atrg diketahui oleh Allah bahm mmusia iur menuju
kepada hal-hd tersebut.

Pada hari kiamat kelak, Allah akan mengeluarkan sebuah kitab yang terbuka,

)ang di dalamrya terdapat ciratan semwl amalan s€seorang png telah dikerjakan
di dunia, untuk dihisab.

Iqm' kitoafuka k$u bi rutsiknl lourru 'olcikt lrasiifua : kcaW
hitahw. At@bh koru sqdiri pada lui ini (kiond) yang mmgffitwg
attulan-orulanmu.

7 Kaitk n de"tp, 5.16: cNahl" 39; S.2: al-Bagah, Xn-N2.
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s€telah kitab catatan amal ifir dibuka di @)an masing-masing manusia,

maka dikatekanlah kepadarya: 'Bacalah kitab rang mencatat semua amalanmu

pgt'r,nkamulakukandi&rnia,yangtelahdicatatdenpnbaikdansempurna
if.n Cr" malaikat dan pada hari ini (kiemat) arkuplah kamu png menghitung

semrB emalanmu t*Oiti. IGmi tidak memerlukan saksi setain kamu sendiri'"

Llanih tadoafr irntorr@yattadii ti ruffii va rnon dhbllLfa intwmon

y a4ltilln,alolltu : furutgsiqa monp emw p awri nhv mota s exmg guh'w
-dia 

modrya pasi*wa* dirw. Mtwtgsiqa sesd, maka sesunggnlutya

kesesaan itu un uk dirbtY Pula-

Siapa png berjalan lurus di atas jalan png hak oenar) danmengikuti agama

1ang teian-OUacra oleh Muhamrnad, maka berarti dia menarik manftat untuk

ii.iil". SebaliklrJp, barangpiapa png meqeler/e4g dari jalan lang lurus, dengan

mengingkeri Allah Oan nasui-fqla, berarti dia memudarattan dirirya sendiri'

Oia-mehperoleh pahala dari amatannya png baik dan memperoletr siksa dari

amal perbuarannp prqg maksiat.

Wa loa teira voazfidttw wiot trhluw : Seseorung yang beilosa tidak

meniful dosa orung lain-

orangorang musyrik berkata: 'I(ami tidak akan dtaz5ib karena kesalahan-

kesalahan-kami. frk" aaa azab, maka orang{rang tua kamilatl }ang menerimarya'

Sebab kami ini harya meneladaninla."

wa maa fumu muradzdfriitw hfroL nab'a&a rusuiaa : Don Kuni

tidolclah naryarnb suotu kaon sehingga Koni matgwns seorwry msul.

I(amitidakakanmembinasakansuanlkaum,kecualijikal(amisudah
,o"ffi";t-g rasul png mengemukakan berbagai tanda kekuasaan Kami'

Al-Imam6fuezalimengatakan:.Sesudahlylulhammaddiuttts'adatiga
golongan manusia. krtama, mereka ,ang tidak pernah terjangkau dakuah Nabi

d- *r, sekali tidak pernah mendengar tentang Nabi- Mereka itu pasti masuk

surga. Kedua, mereka lang terjangkau oleh dakmh Nabi dan melihat mukjizat-

mukjizat Nabi, toapi-mefutamingingtarirya seperti keadaan orang kafir di

,ro ioi, oan mereta pasti masuk nerata. IGtiga, mereka png terjangkeu oleh

dakuah Nabi dan -errdergr tentang keadaan Nabi, tetapi menurut gambaran

orang{rang png berusaha meqrcsatkan. Mereka ini diharamkan memperoleh

surga.

wa i4ua arudnat an ruthlikn qaryot0n arnanaL mtmfiihaa lafrsaquu

fiit,aa fi luqqa ,abilul qadu fa dmnumuhoa todmiilla : Apabila

Kani berkehafuktmttukrnsnttnanxan strsttt kota, moka Kami moryuruh
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pendilAtk kota iru hi@ mewah, berhnt fasih moka wqiiblolt azob atas
kota iru, lalu Kani membirusakawrya.

Apabila Kami berkehendak untuk membinasakan suatu kota dan pendudukrya,

maka IGmi menyuruh orang-orang png hidup mewah, baik para pembesar negeri
maupun orang-orang hartawan (utacan), supEa menaati agama png benar. Tetapi
mereka tidak menuruti perintah itu, bahkan melawanrya. Mereka berbuat curang
dan durhaka. Maka Kami pun menimpakan azab kepada mereka dan
menghancurkan mereka.

Ada yang mengatakan bahwa makna "I(ami menyuruh penduduk kota" lang
hidup mewah adalah "IGmi memperbanlak jumlahnya". Az-T,amakhspri
berpendapat bahwa perintah di sini bersifat mqjwi (simbolik), bukan lwkiki.
Maka makna apt ini adalah: Kami mencurahkan nikmat atas mereka, lalu mereka
menjadikan nikmat itu sebagai jalan berbuat maksiat, seakan-akan mereka
diperintah untuk melakukan maksiat. Nikmat diberikan sebenarnla untuk
disyukuri, bukan untuk dikufuri. Setelah mereka kufur dan menyimpang dari
jalan png benar, maka layaklah mereka menerima azab dan Allah pun
menghancurkan mereka.

Wa lwm ahlaknna mirul qwauni mim ba'di nuuhin : Berupa banyak
Kami telnh membinasalun umat-umat terdahulu yang datang sesudah Nuh.

Banfak umat )ang telah Kami binasakan sebelummu sejak sesudatt

sampai zamanmu sekarang, sebab mereka mengingkari uTat-ayat Allah
mendustakan rasul-rasul-Np. Maka berhati-hatilatr agar kamu tidak tertimpa
azab seperti png telah menimpa orang-orang terdahulu.

Wa kalaa bi mbbilw bi dunuubi fbaadihii klwbiimm ba-shiirw : Dan
cuhqlnh Tfulnwnu mengetalrui don melilwt 'serun dosa lamba-lnmba-1,{ya.

Cukuplatr bagimu, wahai Rasul, Tirhanmu )ang sangat mengetahui dosa-

dosa makhluk-Np dan sangat pula melihatrya. Tidak ada sesuatu perbuatan

orang musyrik yang tersembunyi bagi Allah. Dia akan memberi pembalasan

kepada mereka dengan sangat sempurna.

Man lraaru yuriidtrl 'aajilata 'ajjalnaa lahuufiihaa rnat ,lr.s!ot-u liman
nuriidu tsumma ja'alnaa hhuu jahantuma yash-laahaa madanuumam
mad-huurut : Bamngsiapa ingin segem manperuleh Atnia, Ifutni pun
menyegemlan uNuW di dalon Atnia ini tiltang apa ymg Kotni kchmdaki
untuk ontng-omng yang ltumi lrchendaki. Kemudian Kami jadilun bagirrya
jahanarn, dia mennsukinya sebagai omng yang tercela dan terusir dari
mhmat.

Orang-orang )ang lianla memfokuskan perhatiannp kepada dunia dan ingin
memperolehnya, lalu semua usahanya ditumpahkan untuk kepentingan dunia,

Nuh
dan
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niscaya Allah segera memberikan apa )ang dikehendaki oleh_.Allah di dunia'

Allah hanla menyegerakan kepada siapa png Dia kehendaki 9i antara mereka,

bukan kepada mereka png .enginginkannp. Pada hari kiamat, Allah

."n".putt* dia di dalam neraka ieperti orang )ang tercela dan terusir dari

rahmat Allah.

Wa man amadal ay-khimla wa sa'oa lghta sa'yahna wa huwa tnu'rninun

fa ulaa-ikn kaaru sa'yuhum n asy-kuuma : Bamngstapa berkehmdnk
"kqada hari atilimt tlan dia berusahn mendapatlannya, dengan segala

tiruganya, sedangla n dia pun beriman, mnlu merelatnh orury yang dgufuri
usahanYa.

Orang yang tidak terlalu mementingkan dunia, tetapi mementingkan akhirat

dan berusatra dengan segenap tenaganla untuk memperoleh pahala dan keutamaan,

sedangkan dia pun Ueiiman kepada Allah, membenarkan kitab-kitab-Nla dan

nari athirat, mata merekalah lang memperoleh derajat )ang sempurna danusaha

merekalah png disyukuri oleh Allah.

Ktllnn numiddu hoa-utot-i wa lua-ulot-i min 'a4haa'i mbbila wa moa

luaru 'a-thaa-u mbbitu mah'zJtuma : KAmi memberi banruan lcqada

masing-masing dari merelca, tcqada merelu ini, dan kqada merela itu,

dai pemberiin Thhanmu. Pemberian Thlwrunu tidak dapat dihabngi oleh

marutsia.

Kepada masing-masing dari mereka, baik y6ng menghendaki dunia ataupun

yang menghendaki akhirat, Kami memberikan rczeki dan Kami memberikan

kemudahan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan png dituju oleh masing-

masing dari mereka. Pemberian TUhan ini tidak dapat dihalangi oleh seorang

pon. iLtrirr1,", golongan png menghendaki dunia menuju jatranam dan golongan

png menghendaki akhirat menuju ke surga'

lln*lur koifa fadhdtulnaa fu ' dlwhtstt' alu ba' ilhin : Lilwt lah bag aimaru

I(ami utamatan sebagian at6 sebagianyang lain'

Lihatlatr pemberian Kami kepada masing-masing golongn di dalam dunia

ini. Bagaimana Kami mengutamakan sebagian mukmin atas sebagian png lain

dalam masalatr rezski, dan bagaimana l(ami mengutamakan orang kafir atas

orang kafir yang lain dalam masalatr rezeki'

Wa lal ab-khimtu akbaru daruiaatiw wa akbaru taf4hiil^a : Dan sunS-

guhtah atilimt itu lebih besar demiatnya dan lebih besar l<eutamannrrya'

IGkurangan mereka di akhirat lebih besar daripada kekurangan di dunia.

Ada di antara mereka yang ditempatkan di dalam jahanam dengan tangan
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terbelenggu dan ada pula di antara mereka png ditempatkan pada derajat png
paling tinggi dalam kenikmatan dan kejataan.

KESIMPULAN

Dalam tyat-ayat ini Ttrhan menjelaskan tentang keadaan kitab catatan amalan
manusia dan Ttrhan menjelaskan bahwa orang )ang mengambil manftat dari isi
al{ur'an dan mengambil petunjukrya, maka faedah itu sebenarnp kembali kepada
mereka. Adapun orang )a4g berpaling diri, tertimpalah kecelakaan atas dirinp.
Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan menyiksa suatu kaum, melainkan apabila
Dia telah mengutus seorang rasul kepada mereka. Apabila mereka telah terjerumus
dalam kemaksiatan )ang amat dalam, barulah azab ditimpakan kepadanya. Hamba
Allah terbagi dalam dua golongan: laitu golongan png mencintai dunia dan
mencintai akhirat. Masing-masing dari mereka akan memperoleh pembalasan
dari Allah. Kalau di dunia terdapat keadaan png lebih kurang, maka di akhiratlah
akan lebih nlata perbedaannp.

633

(22) Jangnlah kamu menjadikan bersama
Allah sesuatu tuhan )ang lain, lang
meryababkan kamu menjadi tercela
,lan terhina.

(23) Tbhanmu telah menetapkan supala
kamujangan menpmbah selain Dia,
dan supaya kamu berbuat ihsan
kepada bapak-ibu. Jika salah seorang
dari kedua bapak-ibu atau keduanla
mencapai umur yang lanjut,
sedanglan dia benda di sisimu, maka
jaqganlah kamu menga6kan:'Cih. "
Jangan pula kamu membentak
mereka dan katakanlah kepada
mereka dengan ucapan png baik.s

(24) Rendahkan dirimu kepada orang tua
dengan penuh hormat, dan hendaklah
mengatakan:'Wahai T[hanku,
rahmatilah mereka, sebagaimana

S;wgs1t.i:a$p,xt3gj
,Q59il$

(,;ri{*Awtircsl.l
6gji,

$l.r;tjl6!gf\;,59f&j"3
6'X.$t'!.^L'iU_e:kC;:

5,.,i;ii;11'ut)!\'&C{;+V
L

oW;c.sr{ugt

t Kaiftan deng.n S.4: an-Nisaa', 36; S.2: al-Baqarah, g3;
Luman dan akhir S.25: al-Furqaan.

t-
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(26)

(2.5)

keduanya telah mendidik alu semasa

masih kecil."

T\rhanmu lebih mengetahui aPa Png
ada di dalam dirimu Oatimu); jika

kamu orang-orang Yang saleh, maka

sesungguhnYa Allah itu Maha

PengamPun bagi orang-orang Yang

kembali kePada-NYa.

Berikanlah kePada kerabat-kera-

batmu haknYa, dan kePada orang

miskin, ibnu sabil, dan janganlah

kamu memboroskan hartamu'

il i:u{il ti:,r, J;ir I i &- \i

@6-i1)*i1;y,At

(27) Sesungguhnya orang-orang yang

memboroskan hartanYa itu adalah

saudara sctan, dan setan amat ingkar

terhadaP TUhannYa.

(2S) Jika kamu berpaling dari mereka,

karena mencarl suatu rahmat dari

Tirhanmu Yang kau haraPkan dirimu

bisa memPerolehnYa, maka ucaP-

kanlah kepada mereka dengan ucapan

yang temah-lembut.

(29) Janganlah kamu menjadikan tangan-

mu terbelenggu ke lehermu dan

janganlah kamu menghamParkannya

dengan selebar-lebarnya Yang

rnenY"UuUfar, kamu nanti menjadi

tercela dan benedih hati'

(30) Sesungguhnya T\rhanmu melapang-

kan rezeki kePada siaPa Yang Dia

kehendaki dan menYemPitkannYa
(kePada siaPa Yang Dia kehendaki);

sezungguhnYa Allah itu Maha

Mengetahui lagi Maha Melihat
hamba-hamba-Nla.

6;ii\;"its'Xi1,p"ri;;VE
g;-:{15:{#

(31) Dan janganlah kamu memboluh'3€t,
lfl-t;ff il'i'-rfr:iliTI?:l''$r;$:f,fwtLL;g-yCgfs;V:;fl;

@fr*ryr?dxl3l

{iv:dvti$tf t*es:{er{i:
oSrb';*)$):'V

SVs'*J-YifiYilg'V'u-;i;)\"rL
@ t3;K+l,i'\l+iJl

'3{tr,Vd:Ai;)tW"ag:|tY
I

affifu1{{,:V'i\

miskin, Kami Png memberi rezeki

kepada mereka dan memberi rezeki

kepadamu. SesungguhnYa membu-

nuh mereka adalah dosa Yang besar'

(32) Janganlah lomu mendekati perbuatan

zina, sesungguhnYa zir,a itu Per-
@wk:7L559',ifr1-rvJi'1;

@
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buatan png keji dan menrpakanjalan

)ang amat buruk.e

(33) Dan jangnlah kamu membunuh jiwa
(manusia) yang diharamkan oleh
Allah, melainkan karena ada jalan
(alasan) lang membolehkannla. Dan
barangsiapa dibunuh sebagai orang
yang teraniaya, maka Kami telah
memberikan kuasa kepada wali si
terbunuh kepada si pembunuh.
Janganlah si wali melampaui batas
dalam mengambil nyawa; sesung-
guhnya dia adalah orang yang
memperoleh pertolongan.

(34) Janganlah kamu mendekati harta
anak yatim, kecuali dengan jalan
yang paling baik, sehingga dia
sampai masa dewasanya. Sempurna-
kan (penuhilah) janji, sesungguhrya
janji itu akan dimintai pertang-
gungjawaban.

(35) Sempurnakanlah takaran, apabila
kamu menakar dan timbanglah
dengan timbangan png adil. ttu lebih
baik dan lebih bagus akibarnp.n

(36) Janganlah kamu mencari-cari apa
yang kamu tidak mengetahuinya.
Sesung-guhqa pendengaran, peng-
lihatan, dan hati, semuanla itu akan
dimintai pertanggungiawaban.

(37) Janganlah kamu berjalan di muka
bumi dengan congkak dan sombong;
sesunggubnp kamusama sehli tidak
bisa menyamakan diri dengan tinggl-
nla gunung.

(38) Semua keburukan di sisi fthanmu
adalah sangat dibenci.

(39) Itulah hikmah yang diwahyukan oleh
Tirhanmu kepadamu. Janganlah kamu

i;^du1tir;4wtw1t
3;5t6tsl$XC"iiC;V;J$

aKr{1'7'i1,Fu

@1iJ(,Ys66:j?u,biV?#

A[4u)15";ir,$J#t]iv
%X'gj6'q\'#,

;i,SEtaifr

['*i;*q4uSg)rJriv.Flt

A54r{Y1"vi1$vt;fr;
@1t#L7Sg4lJ:y-,96

;;-jlr6;fi1;
JJJCA:#{;

- lE-

--t',

D,.

i?z\-)
@'

@GjKqry'ry.oV\'i|,f
'di+1i'+d,1ru|4.;$f,;;tT.ja!

e Kaithn dengan awal S.24: arNrarr.
t0 Kaitkan dengan S.4: arNisaa', 58; s.3: Ali Imran, 7: s.r2 yusuf,44-46. s.rg: al-

Kahfi, 78,82.
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,;LT"fi:H'#$$f;Hn di;:iekiG liblt)1b
kamu dilemparkan ke dalam jahanam

sebagai orang'Yang tercela dan

dijauhkan dari rahmat Allah.

TAFSIR

Iaa nj,al ma,allaahi ilattnn a*kham fa taq'udn madztnuumam makh'

dzuulaa : Janganlah tamu menjadilun benama Allah sesuatu tuhan yang

lain, yang menyebablan lamu menjadi terceln dan terhina'

Janganlah kamu menjadikan sua1r sekutu bagi Allah yang telah menjadikan'

kamu, baik dalam masalah ketuhanan ataupun masalah ibadal. Sebab, hanya

Allahlah yang sesungguhnla wajib diibadati. Jika kamu menjadikan tuhan yang

lain, maka tamu Oiceta oleh Allah, oleh malaikat, dan oleh manusia. I(amu

menjadi orang )ang hina di mata Allatl, karena telah menyembah selain Dia'

wa qa4haa mbbutw alba ta'buduu illaa iyyaahu : Thhanmu telah

menitqlan supaya kamu iangan menyembah selain Dia'

Allah telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, sebab

ibadat adalatr puncak kebesaran png harus kita persembahkan kepada Allah'

Yang demikiarritu tidak layak diberikan, kecuali kepada )ang mempunlai nikmat'

Wa bil waalidtini ihsoatun : Dan supaya lannu berbuat ihsan tcepada

bapak-ibu.

Hendaklatr kamu berbuat ihsan (kebajikan) kepada ibu bapakmu dan berbakti

kepadarya. Sebab ibu bapakmulah yang pertama-tama menlalangimu dengan

tabiat kasih salang png ditanamkan oleh Allah pada setiap orang tua, sedangkan

kamu masih dalam keadaan sangat memerlukan kasih salang mereka.

Firman ini meryatakan bahwa tidak ada sesuatu nikmat png diterima oleh

manusia png lebih banfak daripada nikmat dari Allah. Sedangkan berikutqa

nikmat kasih salangorang tua. Karena itu, orang hendaklah memulai mensyukuri

nikmat Allah dan kemudian mensyukuri nikmat png diberikan oleh orang tua'

Allah menjelaskan bagaimana kita harus berbuat ihsan kepada ibu bapaknp

dengan firman-N1a:

Immaa yablu-ghanrw tndat@l kibaru ahaduhumaa au kilaahumaa fa laa

taqul lihumia uffiw wa lta tanhar humaa wa qul lahumaa qaulan

*orti**. Wahfiilh lahwnaaiatwahadz &ulli milwr ruhmati wa qur ruhbir

hamhwnoa luntru rubbayamii slu'ghiima : Jila salah seomng dnri lrefua

bapak-ibu atau kedtanya mencapai umur yang laniut, sedanglan dia bemda
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di sisimu, makn janganlah komu ,nengarakon: 'Cih.' Jangan pula lannu
membentak mcreka dan kankanlah kqada nereka ucapan yang baik.
Rendahlan dirimu kqada ofitng tw dangan peruth hormd, dan hendaktatt
mengatalan: 'Wahai Tfultonht, mlmatilolt merekn, sebagainuu kcfuwtya
telah mendidikaht sanasa mosih kecil."

Apabila ibu bapak atau salah seorang dari keduaqa telah sampai dalam
keadaan lemah dan berada di sisimu pada akhir ha1atrya, maka wajiblah kamu
mencurahkan belas kasih dan perhatianmu kepada mereka, dan memperlakukan
keduanp sebagai seorang )ang meffryukuri orang png telatr memberi nikmat
kepadamu. Hal itu dengan jalan:

1. Janganlah kamu mengeluarkan kata-kata png menlakitkan hatinp, apabila
kamu mendapati sesuatu hal png tidak kau senangi ada padarya. Tetapi
bersabarlah kamu dan berharaplah pahala dari Allah atas kesabaranmu.

2. Janganlah kamu membenak-bentak mereka atau me4geruhkan perasaannp
dengan ucipan-ucapanmu. Janganlah kamu memperlihatkan rasa tidak senang
karena mereka berbuat sesuatu png tidak meryrcnangkan kamu. Begitu pula
kamu jangan membantah perkataan-perkataannla dengan cara yang
menpkitkan hati.

3. Hendaklah kamu berbicara bersama mereka dengan kata-kata atau uqpan
png baik, png disertai penghormatan png sesuai dengan adab (akhlak)
dan etika.

4. Hendaklah kamu bertawadhu' kepada mereka dan menaatinp dalam semua
perintah png tidak mengakibatkan kedurhakaan kepada Allah. I(amu
melakukan )ang demikian karena kasih sayangmu kepada mereka, bukan
semata-mata menurut perintah.

5. Hendaklah kamu berdoa kepada Allatr supa5a Dia memberi rahmat kepada
kedua orang ruilmu sebagai imbangan rahmat bapak-ibumu kepadamu ketika
kamu masih kecil.

sangat banlak hadis Nabi mengenai masalah berbakti kepada ibu bapak.
Berbakti kepada ibu didahulukan atas berbakti kepada a1ah.

Rabbukum a'brnu bi mst fii nufiutsikwn in takwnur shaaWhiiru fa
inruhuu knana lil awwoabiitu ghafiama : Tfuhantnu rebih mengetahui
apa yang ada di dalam diimu (lwtimu); jila lunu omng-orutng yang saleh,
mnla sesungguhnya Allah itu Maha pengampw bagi orutg-orury yang
lcembali kqada-|,[ya.

Tuhanmu lebih mengetahui daripada dirimu sendiri tentang apa )ang
terkandung di dalam hatimu berkaitan dengan cara memuliakan orang tua dan
berbakti kepadaqa serta mengenai perlakuanmu )ang kurang baik terhadap
mereka. Allah akan memberikan pembalasan kepadamu atas perbuatanmu png
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buruk. Jika saat kamu bertuat baik menaati perinatr Allah png berkaitan dengan

berbakti kepada onmg hu dan men5rclesaikan hak-hak mereka terdapat suatu

kealpaan darimu, maka Allah lkan mengampuni dosamu. Sebab, Allah itu Maha

Fengampun bagi mercka yang bertobat terhadap dosarya.

Wa aoti dzol qofuihaqqaluuwal miskiiru wabnas sabiili : Berilanlah
kqada ksafu-keruMnu hahryv, fut kqafu oflmg miskin, serta ibnu

sobil.

Kepada karibmu berikanlah semua haknya, yaitu menghubungi tali
persaudaraan, menziarahinya, dan bergaul secara baik dengan mereka. Jika dia

memerlukan banuran nafkah, maka berilah sekadar mencukupi kebutuhanrya.

Demikian pula orang miskin dan musafir dalam perjalanan, berilah mereka

pertolongan unBrk keeentingan png dibenarkan oleh agama.

YlhlottttMzfuir : Dotjotgoilahkorwntsnbotoslanlnrntnu.

Janganlatr kamu memboroskan harta dan janganlatr kamu mengeluarkan

hartamu pada jalan maksiat atau kepada orang yang tidak berhak menerimanla.

hrrut muhdzdzirifuu koaruu ikhwaanosy syuyotildin : Sesungguhnya

onmg-orung yuttg ntonboroskott lwrtmya itu adalolt saildam setott-

Sesungguhrya semua orang )ang memboroskan hartanya dalam perbuatan

maksiat dan membelanjakan haltaqA bukan pada perbuatan )ang meruuti agar,na

)ang benar, maka mereka im adalah tematr setan, baik di dunia ataupun di akhirat.

Sebab, mereka inr telah mengikuti kehendak setan, )ang selalu menyuruh manusia

memhroskan hartanya, sehingga mercka nantin5a bisa bersama-sama setan masuk

neraka.

Wa krunasy syoithatnu U rubhihii ktluou : Dan setan amtil tngfur
terlwdq rutwryu.

SAan inr sangat mengingkari niknat Tilhan ydng telah dicuratrkan kepadanp.

Setan sama sekali tidak mau mensyukuri nikmat itu. Demikian pula orang-orang

)ang menjadi saudara s$an, mereka akan lebih menyukai membormkan hartarya

dalam perbuatan-perbuatan matsiat dan tidak ruu meNyukuri Allah atas nikmat-

nikmat yang diterimaqa.

Al-Ihrakhi mengatakan: 'Orang )ang memperoleh kemegahan dan harta

keka5aan dali Allah, tetapi kemudian dipergunakan bukan untuk perbuatan png
diridhai oleh Allah, maka orang inr dipandang telah mengingkari nikmat-Np.
Sebab, perbuatanrya sesuai dengan perbuatan dan siht setan."

Orang-orang musyrik auraisy membelanjakan harta-harta mereka unftk
menghambat mannia dari Islam dan untuk melemahkan barisan muslim. Alat
ini menjetaskan keburukan perbuafim mereka.
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wa immm tu'ri4hanna 'anhumub ti-ghaa-a mhmatfun mir mbbilu
tariuuhaa fa qul l4u qaulam maisuwaa : lila karnu beryatW dari
mereka, karena rJffiiari suatu mhmat dari Tfutnnmu yang trau oeiturup
diimu bisa manlerulchrtya, mala ucaplantrah rrqada merela dengan ucqot
yang lemnh-lembui:

Jika kamu berpaling dari kerabat-kerabatmu, dari orang-orang miskin dan
ibnu sabil, kamu tidak memberikan sesuanl kepada mereka karena kamu tidak
mempuryai sesuatu, sedangkan kamu merasa malu menolak permintaan mereka
dan kamu menanti-nanti kelapangan dari Allah agar dapat memberikan sesuatu
kepada mereka, maka sampaikan kepada mereka dengan uciDan png lemah-
lembut dan berikanlah janji kepada mereka dengan janji png menyanangkan.

Hendaklah kita mengatakan kepada mereka: "sekarang tidak ada sesuatu
png dapat kita berikan. Jika datang kepadaku sesuatu pemberian Allatr, niscala
aku akan mengingat hakmu."

wa laa taj'al yadaalu magh-luulatan ilaa 'rmuqikt wa laa tobsuh-haa
kullal fus-thi fa taq'uda maluunsm malaawta : langanlah katnu
menjadikan tanganmu terbelenggu kc lehermu dan janganlah tamu
menglnnparlantrya dengan sekbar-lcbar?t)awg mmyebabtan ta nu noti
menjadi tercela dan bercedih luti.
Janganlah kamu berlaku kikir atau tidak memberikan sesuatu kepada orang,

janganlah pula berlaku boros atau kamu memberikan sesuatu di atas
kemampuanmu atau mengeluarkan lebih banpk daripada pemasukan. sebab,
jika kau berlaku kikir akan menjadi orang )ang tercela dan berlaku boros akan
menjadi papa (miskin) serta mengalami kesulitan di belakang hari.

Ayat ini menyuruh kita untuk berlaku hemat dalam membelanjakan harta
dan dalam mengatur penghidupan.

Inru rubbalu yabsurhur riz4a limay ya-syaa-u wa yaqdhu : sestmggufurya
Tfuhanmu melapanglran rezeki l<cpada siapa yang Dia trehendaki dan
merryempitlarurya (kepada siapa yang Dia trehendaki).

\Mahai Rasul, sesungguhnp Trrhanmu meluaskan pemberian-Np kepada siapa
png Dia kehendaki dengan tidak melihat kedudukan dan keadaan orang )ang
bersangkutan. Sebaliknya, Allah menyempitkan pemberian-Np kepada rirpr;"rg
dikehendaki-Np pula. Allah ift Maha Mengetahui keadaanmereka.

Allah mendatangkan firman ini sesudah menyuruh kita berlaku hemat untuk
menegaskan bahwa kita diperintahkan berlaku hemat. Mengenai kaya dan miskin,
hal itu adalah suatu masalah png harus dikembalikan kepada Allah.

Inruhuu lwaru bi 'ibaadihii khabiimm ba-shiima : sesungguhnya Athh
itu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat hamba-twmba-Ilya.
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T\rhanmu benar-benar sangat mengetatrui keadaan hamba-Np dan sangat

melihat pengaturan dan pengurusan mereka. IGsempitan dan kelapangan )ang
kitaperoleh sesuai dengan maslahat, png haqa Allah sendiri png mengetahuirya.

Wa laa taqtuluu auhadakum klusy -y ata bnlaaqin rwhnu tutarquhwn w a
iyyaahtm : Dan janganlnh lamu mcmbunuh anak-analonu larctu tahfi
miskin; Kami yang memberi rezeki kqada menel(tt dan memberi rezeki

lrqadamu.

Janganlatr kamu membunuh bayibayi perempuanmu, tegas Allatl, karena

kamu takut akan jatuh miskin. I(ami (Allah) lang memberi rereki kepada mereka,

bukan kamu. Karenanla, kamu janganlah takut miskin dengan alasan anak

perempuan tidak mampu mencari rezrki.

Sebagian orang Arab jahililah mengubur hidup anak-anak perempuannla,

karena takut akan jatuh miskin atau untuk menolak keaiban png mungkin menimpa

diri mereka akibat anak perempuan itu. Sebaliknp, mereka memelihara baik-
baik anak lelaki dengan harapan batrwa anak-anak lelaki akan membantu dalam

memerangi musuh.

' btrw qatlalum koaru lilithtn kabiilw : SesungguW mqnbwwh mercla

adalah dosayang besar.

Membunuh anak jika dengan alasan takut miskin berarti berburuk sangka

kepada Allah. Teapi jika karena cemburu berarti mereka berusatra merusak dunia.

Keduarya sama-sama tercela.

Wa laa taqabw zinoa : Janganlah lannu mendeluti perbuatan zina.

Janganlah kamu mendekati perbuatan zina atau mengerjakan hal-hal png
menyebabkan atau mendorong terjadinya perzinaan. Apabila kita dilarang
melakukan hal-hal png mendorong terjadirya perzinaan, maka tentulah kita
sangat dilarang melakukan zina.

Inruhuu koarw faahi-syataw wa sutl sabiilaa : Sesunggilhrrya zina iru
perbuatan yang keji dan merupalan ialnn yang arufi buruk.

Wa laa nqtuhn ru[sal lotii hammallaahu illaa bil luqqt : hn i anganlah
lamu membunuh jiwa |nanusia) yang dihnramlan okh Allah, melainlan
larena adn jalan (alasan) yang membolehlannya.

Janganlah kamu membunuh seorang manusia, kecuali terdapat hal-hal png
membolehkannya. Misalrya karena hukuman qisas, berzina bagi orang png sudah

menikah @ersuami atau beristeri), berlaku murtad, atau membuat kerusuhan
(menentang jamaah, makar).

I

I
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Diriwalatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud bahwa Nabi saw.
bersabda:

rl;ysLit'\i61rfr 'lrr1iy$yftl|r,'67\iiJ".i!
. I'r:l) br6t i i 3t6v, Og, qti, u,,$; JAt, $i\

"ndak halal damh seseoftIng yang mengaht bahwa tidak ada tuhan melainlcan
Allah dan bahwa Muharnnud itu pesuruh Allah, metainknn dengan salah satu tiga
sebab ini, yaitu: membunuh oruntg, berziru dalam keadaan sudah bemnmi aau
beistei, dan mcninggalkan agama serta menantang jamaah.,'

wa man qfiilo mazh-luuman fa qod ja'abwa ri wariyyihii snlohaarwn :
Dan bamngsiapa dibunuh sebagai omng yang temniaya, malea l{nmi tetah
memberilan hmsa (unruk menuntut balas) kqada wali si terbunuh.

Barangsiapa dibunuh bukan karena ada alasan hukum png mewajibkan kita
membunuhnya, maka Allah memberikan hak (kuasa) kepada wali si terbunuh
atau ahli warisnla ataupun pemerintah untuk menunnlt qisas atau menerima
dipt (ganti rugi) dari si pembunuh.

Fa laa yusrif fil qatli : Janganlnh si wari mernmpaui batas dalam mmgambit
nyawa.

Tetapi dalam melaksanakan hak (kuasa) untuk menuntut qisas, si wali tidak
boleh melampaui batas png dispriatkan. Misalnp, png terbunuh satu orang,
si wali membalas membunuh dua orang. Hal semacam ini memang biasa dilakukan
oleh orang Arab jahiliph. Mereka membunuh dua orang sebagii imbangan atas
terbunuhnla satu orang.

Alat ini memberi pengertian bahwa png lebih baik bagi si wali adalah
jangan menuntut balas, tetapi cukup dengan menerima dilat atau memberi maaf.

Innahuu lwaru man-shuuma : sesungguhnya dia adatah orang yang
memp e ro leh p eno long an.

Allah sebenarnp telah menolong si uali dengan memberinp hak qisas atau
menerima dipt dan memerintahkan para hakim untuk membantunla untuk
memperoleh hak tersebut.

Dapat juga kita memberi makna ayat ini bahwa seseorang png dibunuh atas
dasar kezaliman dipandang sebagai orang )ang mendapat pertolongan dari Allah
di dunia. Yaitu, dengan mewajibkan qisas atas si pembunuhnp dan di akhirat
nanti dimaafkan semua kesalahannla, sedangkan si pembunuir dibenamkan ke
dalam neraka.
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Alat ini merupakan permulium EAt )ang diturunkan oleh Allatr mengenai

masalatl pembunuhan (menghilangkan nlawa). Alat ini diturunkan di Mekkah.

Wa lru taqmbuu ntaahl yatiimi illao bil latii h$a ahsanu hattaa yab'

lugtw asyuddahuu : Janganlah lutnu mendekati hnna anakyatim, l<ecuali

dengan jalanyang paling baik, sehingga dia sanrpai rruBa dqyasanya.

Jangantah kamu memperlakukan harta anak )atim, melainkan dengan jalan

16ng puting baik. Yaitu memelihararya dengan usaha yang bisa menghasilkan

l"urtong*, sampai si ptim berusia dewasa. Pada masa itulah, harta diserahkan

kembali kepada si ptim karena dia telatr mampu mengurus sendiri dengan cara

yang \{ajar.

Dengan tegas alat ini menptakan batrwa png dilarang adalah kita meng-

habiskan hartaanak )atim, bukan mempergunakan harta itu untuk membesarkan

si ptim.

Wa aufuubil 'ahdi : Sempurnalant @enuhilah) ianji'

Sempurnakan apa )ang kamu telah berjanji kepada Allah, )aitu berjanji

menjalankan tugas. Demikian ju1aapa )aqg telah kamu janjikan dengan sesama

manusia, seperti janji-janji dan kontrak, baik mengenai jual beli, utang-piutang

atau masalatr lain.

l<ataaz-7ayaj: 'Semua perintatr Allah dan semua larangan-Np masuk dalam

Ianji'. Maka masuklatr ke dalam kategori ini adalah sesuatu janji antara hamba

drog Sang Fencipta dan antara manusia dengan sesama manusia. Yang dimaksud

dengan menyempurnakan janji adalatr memelihara (memenuhinla) sesuai dengan

png dikehendaki oleh s5ara'.

Intwl 'ahda kauw mas-uulaa : Sesungguhnya janji iru alan dimintai

penanggwgiavvafun.

Bagi mereka png merusak atau melanggar janji png telah dibuatrya, kelak

Allatl akan menaryakan sebab-sebabnla. Allah akan meminta pertanggungiawaban

dari mereka )ang merusak janji.

Wa aufut lwila i4zta kilnm : Sempurnakanlah takamn, qabila lamu

menalar.

Sempurnakan takaran untuk orang-orang png berhubungan dengan kamu'

dan janganlah kamu merugikan mereka. Tetapi jika kamu menakar untuk dirimu,

maka tidak ada keberatan jika karru mengurangi takaran untukmu. Sebaliknya,

terhadap hak orang lain, kamu jangan sekali-kali menguranginla.
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wa zinw bil qis4ltttsil mustoqiim : Dantimbangrah dengan timbangan
yang adil.

Timbanglah dengan timbangan secara adil dan jauhilatr perbuatan curang
dan zalim.

Dznalil@ klwfian : Itu lebih baik

Menyempurnakan janji, meryempurnakan takaran, dan menyempurnakan
timbangan untuk orang-orang png berhubungan denganmu adalatr lebih baik
bagimu di dunia daripada mengerjakan png sebarikrya. sebab, png demikian
itu menarik manusia kepada pribadimu dan untuk bermuamalat denganmu.

Wa alaana ta'wiiloa : Dail lebih bagus akifuntya.

Menyrmpurnakan janji, menyempurnakan takaran dan timbangan, maka hasil
akhirnp sangat baik untukmu. Sebab, dengan demikian kamu akan memperoleh
pahala di akhirat dan terlepas dari azab )ang pedih.

Inilah tiga perintah png dikandung oleh alat ini png ditugaskan kepada
kita.

wa lm nqfu noa laisa bka bihii flmun : langanlah knnu mencart-cari
qpa yang lamu tidak mengetahuinya.

Janganlah kamu mencari-cari tahu apa )ang kamu tidakmengetatruinla, baik
berupa perbuatan maupun uc:tpan.

Para mufassir mempuryai beberapa pendapat dalam menafrirkan firman ini:
1. Ibn Abbas berkaa: 'Janganlah kamu menjadi satsi, melainkan (menjelaskan)

apa )ang dilihat oleh matamu, didengar oleh telingamu, dan diingat oleh
ingatanmu."

2. Qatadah berkata: 'Janganlatr kamu mengatakan 'Aku menden,gar', padahal
kamu belum mendengarrya. Janganlah kamu mengatakan 'Aku telatr melihat,,
padahal kamu belum melihatrya. Janganlatr kamu mengatakan .Aku 

telatr
mengetahui', padahal kamu belum mengetatruirya. "

3. Ada png menpakan bahwa )ang dilarang di sini adalah menetapkan sesuatu
hanla berdasarkan persangkaan atau dugaan (asumsi) saja.

4. Ada juga png mengatakan batrwa png dilarang di sini adalatr melarang
orang-orang musyrik menganur iktikad-iktikad (kepkinan) png hanla
berdasarkan taklid dan mengikuti hawa naftu.

Intws sam'a wal ba-slwm wal fu<ada kuilu uraaika kaaru ,anltu mas-
uuha : sesungguhnya pendengamn, panglihatan, dail lati, semuanw itu
alan diminni p ertang gungj awafun

__l
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Allatt akan bertanla kepada semua anggota tubuh tentang apa png dilakukan

oleh seseorang pemilik anggota tubuh itu. Slaki ibn Humaid mengisahkan: 'Sala

pergi kepadaNiUi, lalu sayaberkata: 'h, Nabi, ajarkanlatr kepadaku suatu kalimat

pAlnOung diri, aku berlindung dengan dia.' Maka Nabi pun memegangi tanganku,

kemudian bersabda:

ucapkanlah: Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan pendengaranku,

pengtitawtht, latiht, da.n molaht - "

wa lru tamsyi fil ar4hi maruhta : langanlnh lamu berialnt di mula

bumi dengan conglak dnn sombong-

Janganlah kamu berjalan seperti sikap orang-orang png congkak dan

sombong. Di bawatrmu adatatr bumi, png kamu tidak sanggup membelahqa

dengan tumitmu dan di atasmu gunung-gunung )ang besar dan dahspt.

Innaka lan takh-riqal ar4ha wa lan tab-lughal iibaala thuulaa :
Sesunggyturya kamu sama selali tidak menyamaknn diri dengan tinggirrya

gununS.

Kamu tidak dapat membelatr bumi dengan injakan-injakan kakimu dan tidak

pula kamu dapat meryamakan tinggi tubuhmu dengan tinggi gunung sampai

kamu menlombongkan diri terhadap gunung-gunung itu.

Kttlu ttzsalika soyyi-tthuu 'inda mbbika nabaulua : Semua l<cburulan

di sisi futwma adalah sailgat dibenci.

Semua apa )ang telah diterangf,an di dalam celatr-celah perintah dan larangan

png terdiri dari25 macam, keburukanrya sangat dibenci oleh Allah.

Dzaalil@ mimmaa auhat ilnika mbbukn mirul hiknoti : Itulah hilonah

yang diwaltyukan oleh Tfufuanmu l<qadamu.

Apa png telatr Kami perintahkan kepadamu untuk berbudi pekerti png
baik dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan png keji adalah hikmah png telah

IGmi watryukan kepadamu.

Diriwaptkan oleh Ibn Jarir dari Ibn Abbas batrwa isi Thurat dicakup oleh 15

alat dari surat Bani Israil ini.

Wa laa tai'al ma'allaahi ilaalwn a*klum fa tulqaa fii iahanruna
maluwnam madhuurua : Janganlnh lannu j adilan benarru Allalt, tu.ltan'

tutunyang lain tagi, yng nwEefubkm latnu dilanparla n ke dolamial0rum
sebagai omng ymg tercela dan diiauhlan dnri mhmat Allah.

Janganlah kamu mempersekutukan Allah yang menyebabkari kamu

dilemparkan ke dalam jatranam sebagai orang png dicela oleh Allatr, dicela oleh
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malaikat, dan dicela oleh manusia semuarya. Allah mengulangi l4gi larangan-
Nya ini untuk memberi pengertian bahwa tauhidlah pokok pangkal agama,
sekaligus tempat bertolak dan tujuan terakhir.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan hakikat iman dan amalan-amalan
png akan menjadikan manusia berbahagia di dunia dan akhirat. Maka Allah
menjelaskan perbuatan-perbuatan png menjadi syiar iman, seperti menyembatr
Allah, berbakti kepada bapak-ibu, memberi pertolongan kepada kaum ierabat,
memberi pertolongan kepada orang miskin, dan ibnu sabil. IGmudian Allah
menjelaskan larangan untuk memboroskan harta. sebaliknp, Dia menyuruh kita
mengeluarkan harta kepada jalan png diridhai-Np. sesudah itu, Allah melarang
kita membunuh anak karena takut akan menjadi miskin dan Allatrlah png
menjamin rezrki mereka. Allah juga melarang kita berzina, sebab perbuatan itu
akan membawa kekacauan keturunan, sebagaimana Allah melarang kita membunuh
dan merusak harta anak )atim. Allatr juga menyuruh kita untuk memenuhi janji,
menyempurnakan takaran, dan timbangan. pada akhirnp A[ah melarang kita
menetapkan sesuatu png tidak berdasarkan pengeahuan )ang sempurna atau
mengikuti kebiasaan orang tua hanla berdasar taklid semata.- Allah melarang
kita berjalan dengan sikap congkak dan pongah. semua perintah dan larangan iti
merupakan vahyu Allah png telah disampaikan kepada kita oleh Muhammad
saw.

634

(40)

(41)

Apakah TUhanmu mengkhususkan
untukmu anak lelaki dan mengambil
untuk dirinya sendiri anak-anak
perempuan dari malaikat? Sesung-
guhnya kamu benar-benar telah
membuat kebohongan yang besar
tcrhadap Allah.tt
Sungguh Kami telah menjelaskan
berbagai macam ketenngan dalam
alQur'an agar bisa menjadi pelajaran
(peringatan). Akan tetapi yang
demikian itu tidaklah menambah

gi:*ifrV$'ltfitrr4W

tr Kaitlan dengan S.43: az-Zul:hnruf; S.25: al-Furqaan; akhir g.lf; ash_Shaaffaaq S.23:
al-Mu'minuun; 5.65 : ath-Thalaaq.

e4r95ij,i{
iff6i
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(42)

(44)

(43)

mereka (apa-aPa), melainkan ber-
tambah jauh dari kebenaran.

IGtakanlah: 'Seandairya ada bebe-
rapa tuhan lagi bersama Allah,
sebagaimana yang mereka katakan,

tentulah masing-masing tuhan itu
mencari suatu ialan kePada Tbhan

)tmg mempunlai Arsy.

Maha Suci Allah dan Maha Ttnggi
dari apa yang mereka katakan,
dengan tinggi png sebenar-benarr5a.

Bertasbihlah kepada Allah langit
)ang tujuh dan bumi beserta segala

isirf; dan tidaklah suatu makhluk
melainkan.bertasbih dengan memuji
Allah. Akan tetapi kamu tidak
memahami tabbih mereka; sesung-
guhqa Allah inr Maha Halim dan

Maha Fengampun.

,srJy;frlrt8ifi84)"t:o?lS
6'"{';flt

@6KWi)5#J$5tW

6#e$svit

TAFSIR

Afa ash-faakum mbbukum bil baniiru wat ta-kha4zn mitul maba'iluti
inaa4san : Apakah Tfuhanmu mmgWrususlan unrulonu aruk lehki dan

mengambil untuk dirinya sendiri anak-arukperempwn dari nalgil(at?

Apakaft Allah memuliakan kamu @ara musyrik) dengan menentukan untukmu

anak-anaklelaki, sedangkan Allatr mengambil anak-anak perempuan dari malaikat?

Para musyrik memang mengatakan bahwa malaikat itu perempuan dan anak-

anak Allatr. Karenanya, mereka pun menyembah para malaikat.

Iruwkum b taquuluutu qauhn 'a'zhiiman : Sesungguhnya lamu berur-
berwr telahmembtmt kebohonganyang besar terladap Allah.

I(amu memang orang )ang membuat kedustaan kepada Allah. Karenanla,

kata Allah kepada para musyrik selanjutnla, kamu patut menerima azab.I(amu

mengatakan bahwa malaikat png diberi kekuatan png dahspt png dapat

menjungkirbalikkan bumi adalah orang perempuan.

Wa h qod sharmfiwa fii lua4ztl qur<ani li yadzdznkluruu va maa
yaziiduhum illaa nufuutat : Sungguh l{ami telnh menielaslan berbagai
macam lrcterangan dalam al-Qur'an agar bisa meniadi pelaiaran
(peringatan). Alan tetapi yang demikian itu tidaldah menambah merelu
(apa-apa), melainlan benambah i auh dari l<ebenamn.
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Dalam al-Qur'an, Kami benar-benar telatr menjelaskan berbagai hujjah dan
keterangan, serta IQmi mengemukakan berbagai perumpamium, supala mereka
mengambil berbagai pelajaran dari hujjah-hujjah tersebut )ang memungkinkan
mereka mengetahui kekeliruan pendapatrya. Akan tetapi mereka tidak mau
mengambil pelajaran dengan ayat-ayat )ang telah disampaikan itu. Bahkan,
ancaman-ancaman )ang dijelaskan dalam al-Qur'an hanla menambah mereka
menjauhkan diri dari agama png benar.

@tl lau kaaru ma'ahuu aa-lilwtun kamaa yaquuluuna i4zal lab ta-gluu. iha dzil 'anyi sabiilaa : I{atalwnlalt: "seandainya adn beberupa tuhan
lagi bercarna All"ah, sebagaimaru yang merela latalan, tentulah masing-
rnasing tulun itu mencari srutu jalan kqu,la Ifulwn yng manpunyai Arsy. ,
Iotakanlah, wahai Muhammad, kepada para musyrik png mempersekutukan

Allah dengan beberapa tuhan png lain: "Jika keadaan png sebenarnla seperti
png kamu katakan, wahai para musyrik, tentulah tuhan-tuhan @erhala-berhala
dan sejenisnp) itu mencari jalan untuk menentang Allah dan untuk memperebutkan
derajat ketuhanan."

Subhaanaltuil wa ta'anlaa'ammaa yaquufuww,tthtwwan lwbiiru : Mala
suci Allah dan Malw Ttnggi dari apa yang mereka latalan, dengan tinggi
yang sebenar-benanrya.

Maha Suci Allah dari tuduhan aau anggapan mereka )ang tidak sesuai dengan
ketinggian derajat-Np. sungguh terdapat perbedaan )ang nlata anara T\rhan
)ang mutlak kekalaan-Np dengan hamba png mutlak pula kepapaanrya.

Tlnabbihu lahus samotwaotus sab'u wal ar4hu wa tnan fiihinna :
Benasbihlah lcqada Allah langit yang rujuh dan bumi besena segala isiltya.

Langit )ang nljuh, bumi dan segala makhluk png menjadi isinya, semuanla
menyucikan Allah dari tuduhan dan anggapan orang musyrik, membesarkan-
Nya dan mengakui keesaan-Np, baik dalam kerububiphan maupun dalam
keuluhiphan-Np.

wa im min syai-in illaa yusabbihu bi lumdihii : serta tidaklah stutu
malhluk, melninlun benasbih dcngan memuji Altah.

Tidak ada satu makhluk pun )ang tidak bertasbih kepada Allah serta tidak
memuji-Np. Tegasnla, semua makhluk menunjuk kepada wujud Allah png
wajib ada-Np, kepada kekuasaan-Nla, serta kesucian-N1a dari semua sifrt lang
baru.

wa laakil laa tafqahuuw tasbiiluhunt : Aran taqi ta mu tidak menulami
tasbih merela.
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Hanla saja kamu tidak mengetatrui bahasa prg dipergunakan alam wujud

tersebut dalam bertasbih dan memuji Allatl. IGmu juga tidak mengetahui petunjuk

png diberikan oleh alam-alam kenlataan itu-

httultuu lrnaru lwlifuwn glufiatnaa : Sesungguhnya Allnh iru Maln Halim

dan Malm PengamPun.

Oleh karena bersifat Halim, maka Dia tidak segera mengazab kaum musyrik,

tetapi memberikan penangguhan. Allah akan memberi ampun kepada mereka

png bertobat.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-alat ini T[han menjelaskan batrwa di antara keburukan orang-

orang musyrik adalah menuduh bahwa Allatr mempuryai anak perempuan. Padattal

.".Jku mengetahui bahwa Allah bersifat sempurna. Orang-orang musyrik,

semakin diberi pelajaran, justru semakin bertambatr jauh dari kebenaran. Sekiranya

berhala-berhala itu menyekuftkan Allah, tentulah benda-benda itu telatr mencari

jalan untuk menantang-Np. Pada akhirnp Allatr menerangkan batrwa segala isi

langit dan bumi mengakui kesucian-Np dan menunjuk kepada keesaan-Np.

635

(45)

(46)

Dan apabila kamu membaca al-

Qur'an, maka Kami menjadikan
pembatas )ang tidak tamPak antara

kamu dan antara mereka Png tidak
beriman kepada hari akhirat.

Kami telah meletakkan penunap pada

hati mereka png menjadi penghalang

untuk memahaminYa (al-Qur'an).
IGmi juga menetapkan penyumbat

pada telinga mereka. Dan aPabila
kamu hanya menyebut Ttrhanmu
dalam al-Qur'an, mereka Pun
berpaling diri ke belakang (lari) dari
kebenaran.

(47) Kami lebih mengetahui tentang cara

mereka mendengar alQur'an, ketika
mereka mendengar bacaanmu, ketika
mereka duduk berbisik-bisik, laitu
ketika orang-orang zalim berkata:

4yr6t#:i$i,$,$:st j;cw
ti;tsri6ry'63-Ifi$bfu 3

6$v$5lF

elx,;;t-\tE1rry)4&,"
'ij.i:(51o;StEYSiat,J*i'E

i5t:rlS:*g!$ti?i$t;
dr#lc;)lt,l;;is
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"Tiadalah kamu mengikuti selain
ofimg yang telah kena sihir."

(48) Uhatlah bagaimana mereka membuat
perumpamaan-perumpamaan
untukmu, lalu sesatlah mereka.
Mereka itu tidak dapat memperoleh
petunjuk kepada jalan png lurus.

6;^L1W.'Y)

$SlA<iv{V#-i7JJ
o1g-;i;-"V'i<ti

TAFSIR.

Wa i4zta qam'tal qurroru ja'altwa bahukn wa bairul la4ziiru laa
yu'minuanw bil aa-khfiati hijaabam mas4uuma : Dan apabiln lamu
membaca al-Qur'an, rula Kami menjadilan pembatas yang tidak tampak
afiam karnu dan orfiam mereka yang tidak beriman kqada hart aWimt.

Apabila kamu membacakan al-Qur'an, baik keseluruhanrya ataupun sesuatu
alat di depan orang-orang musyrik png tidak beriman kepada hari akhirat, Kami
meletakkan antara kamu dan mereka suatu dinding png menghalangi jiwa mereka
untuk melihat cahaya al-Qur'an dan petunjuknp dengan hati nuraninya. Itulah
sebabnya, mereka tidak mengambil petunjuk dari al-eur'an )ang kau baca.

Ada riualat png menyebutkan bahwa apabila Nabi membaca al-eur'an di
depan orang Quraisy, dua orang )ang duduk di sebelatr kanan dan dua di sebelah
kiri bertepuk tangan dan bersiul-siul serta berpantun, agar pembacaan al-eur,an
tidak dapat didengar oleh mereka.

Wa ja'alnaa 'alaa quluubihim akinnnnn ay yafqahuuhu wa fii aa-
duanihim waqmn : Kami telah meletal*an penufiry padn hati merela
yang menjadi penghalang untuk memahaminya (at-eur'an). Kami juga
menetaplan perryumbat pada telinga merekn.

Alat ini menggambarkan sikap orang musyrik terhadap al-eur'an dan terhadap
Muhammad. IGsombongan dan keangkuhan mereka telatr menghalangi mereka
mengikuti al-Qur'an png dibawa oleh Muhammad.

Dikatakan di sini bahwa %.llah menjadikan dinding" untuk memberi
pengertian bahwa mereka telah ditabiatkan seperti itu.

wa i4zna dzaknfta rubfuka fil qur<ani wahdahuu walhu ,alaa adbaarihin
nufturua : Dan apabila kamu hanya menyehtt Tfutarunu dalam al-eur'an,
mereka pun beryaling diri le belalang (lari) dari trebenamn.

Apabila kamu menyebut nama Allah sewaktu kamu membaca al-eur'an,
maka mereka pun lari menjauh karena akal mereka tidak sanggup menangkapnla,
selain png dapat dirasakan oleh pancaindera dan akat mereka tidahmimpu
mengetahui ratrasia ketuhanan png mahabesar.

I
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Nahnu a'lamu bimu lastani'uutw bihii idzyastami'uttttL ilfuilu wa idz

hwn rujwu idz yaqwtuilt z.haalimuurw in tanabi'uutw illm ruiulam

mts-huwa : Ifumi lebih mengetahui tentang cam meneka mendengar al-

Qur' an, letika merela mendoqar bacaanmu, lcetika mereka fufuk berbis ik'

iisih yaiU t@til@ onmg-orong Ulim berkata: "Ttadalah lannu mengihtti

selain oftIng yang telah kena sihir."

IOmi (Allah) lebih mengetahui, hai Muhammad, cara mereka (musyrik)

mendengai al-eur'an yang kamu baca. Mereka bersikap menghina dan

mendustakan. IOmi lebiL mengetahui semua pembicaraan yang mereka bisik-

bisikkan di antara mereka, png meryatakan batrwa kamu adalah seorang 16ng

gila. Ada juga yang mengatakan batrwa kamu seorang tukang tenung (santeQ,

ian segotorrg="riain m"ngitakan kepada sesirmanla: 'Yang kamu ikuti tidak lain

adalah orang png telah terkena sihir, lang tidak normal akalqa."

Iln-zhur luifa dharubuu lalwt am4soalafa dlwlluufa lat yasta4hii'uutu

sabiilaa : Litntlah bagaimaru membuat perumpatruanperumpamoan

untulontt, latu sesattah mirela. Merela itu tidak dapat memperuleh petuniuk

kqadaialanYang lurus.

Ferhatikan, bagaimana mereka membuat perumpamiun-perumpamaan bagimu

dan menyerupakan- kamu dengan berbagai macam rupa. fula png mengatakan

batrwa kamu-adalatr orang )ang terkena sihir dan ada yang menlatakan kamu

seorang atrli spir png gila. I(arena itu mereka menyimpang dari jalan png

lurus dan tidak memp.tot"tt jalan yang benar, karena mereka menjauhkan diri

dari kebenaran.

Alat ini mengandung ancaman terhadap orang musyrik dan mengandung

penenang bagi Rasul saw.

Sebab furun ayat

Diriuaptkan oleh Ibn Abbas batrwa Abu Sufpn, an-Nadhar ibn Harits,

Abu Jatral dan lain-lain pada suatu hali duduk bersama Nabi, mendengarkan

ucapan-ucapan beliau. Pada suatu hari an-Nadhar berkata dengan sesamanla:

"Sap tidakmengetatrui apa )ang dikatakan oleh Muhammad, aku hanp melihat

bibirrya bergerak-gerak.; Mendengar ucapan itu, Abu Sufpn berkata: 'Sala

Uerpendapat batrwa sebagian png dikatakan Muhammad itu benar. " Tetapi u@pan

ituiangsung disahut oteh Abu Jatral: "Dia itu adalah seorang png gila." Abdil

Uzza menambatrkan: 'Dia itu adalatr seorang atrli spir." Berkenaan dengan

kejadian itu turunlatr alat ini.
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KESIMPULAN

Dalam a5at ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik )ang tidak
beriman kepada hari akhirat, hatinla telatr ternrtup untuk mematrami al-err'an
dan mereka menprupakan Muhammad dengan berbagai rupa. Mereka menuduh
bahwa Muhammad adalah seorang ahli sihir dan seorang.atrli spir png gila.

636

Mereka berkata: 1{pakeh apabila
kami telah menjadi tuladg dan tanah

lang lumat, kami akan dihidupkan
(dibangkitkan) lagi menjadi makhluk
yang baru?"

Katakanlah :'Jadikanlah dirimu batu
atau besi."

(4e)
i;,r=fuy,6V;:eb,-Kr'rylil*s

ar+4W

d("SJtc.Ilfit(50)

o,, 
rlff #,:,jT:#iffi ,Tf,,# "6_r;v1_.r,Krr:*U,K!+w

?rffif,"Tffi:,i*tnm?["T1,, a$s,t*7t${rf$"$t9?:q

trffi" fffitrff:;"$"T $i{K'"$Jr$? Ed;6:i,;g
mereka akan menggeleng-gelengkan
kepalanp kepadamu dan akan ber-
kata: 'Kapan akan terjadi hari
bengkit itu?" Katakanlah: "Mudah-
mudahan telah dekat waktunla."

(52) hda hari Dia menleru kamu, lalu <.t:((a !..r (t /-,/jl(t_,.,,.
kamu memenuhi seruannp dengan oibti?rl#?9+ir-

6r+9q,;sJelmemuji-Nya dan kamu pun me-
qangka bahwa kamu harya sebentar
saja berdiam di dunia.

TAFSIR

Wa qaalua a i4zru kuwua ,i-zhaamaw wa rufuaan aiwua h mtbruu-
tsuuru klwlqan jdiidu : Mereka berkam: iapafuh apabila lwni telatt
menjadi rul.ang dan tatuhyang luntat, lanni ata n dih@kail (dibailgkitkfii)
lagi mmjadi makhlukyang baru?'

hra musyrik berkata: 'Apakatl sesudah kia menjadi tulang prlg telatr hanqrr-
lebur dan menjadi tanah, akan dibangkitkan (dihidupkan) kembali? Apakatr kita
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akan menjadi suafi makhluk png baru png mempunlai perasaan dan gerakan

prry hidup serta berakal? Ini adalah suatu hal )ang sangat ganjil (aneh)."

Maka Allatr menjawab pertanlaan mereka dan menjelaskan kekuasaan-Np
membangkitkan (menghidupkan) mereka pqg sudah meninggal dan menjadikan
mereka sekali lagi, baik mereka prg tinggal tulang )ang hancur-lebur atau menjadi

batu dan makhluk png besar. Allah berfirman:

Qul kuunuu hijaarutan au hadiidta. Au ktwlqam mimnaa yakbunt fii
shudaurikum : Katalantlah: 'ladikanlah dirimu batu atau besi. ,4tarym
sesuotu ttuWtluk yvttg lain yang besar mcnilrutmil'.

Walaupun tubuh orang )ang meninggal telatr meniadi batu atau menjadi besi

atau menjadi makhluk png besar seperti langit dan bumi, maka Allah tetap

berkuasa menghidupkan dan membangkitkannp sekali lagi.

Fa sayaquuluwu moy yu'iidunoa qdil b4ziifaalwr*um awwab mtr-
rttin : Iulala mereka semilo akanmotgaukan: 'Siqaymg maryernfulilun
kami?" Katala nlah: l4llah yang mmjadikan karnu pada permulaan kali.'

Mereka akan bertarya kepadamu: 'Siapakah nlg akan menghidupkan lagi,
padatral kami sudah dalam keadaan )aIE seperti itrr." Katakanlah, hai Muhammad
untuk menandaskan kebenaran dan melenppkan persangkaan mereka: 'Yang
mengembalikan kamu hidup adalah AllalL png menjadikan kamu pada permulaan

kali. Tirhan png telah berkuasa menjadikan kamu seuaktu kamu berupa tanatl,

tentu juga berkuasa mengembalikan kamu ketika kamu telatr menjadi tulang fang
hancur."

Fa sa yun-ghi4hutou ilsika ru-uusaluon : trvlala rrcrcka akon meng gelmg-
gelengkan kq alatya kqadarnu.

Jika kamu berkata seperti itu kepada mereka, tentulah mereka menggeleng-
gelengkan kepala untuk mempermainkan dan msndgstekan kamu.

Wa yaquulunno motat hutea : Dan merekn alan benanya: 'I(opan alan
terjadi lnri bangkit itu?"D

Mereka akan beranla: 'Kapan terjadi hari bangkit itu, dalam keadaan kami
dijadikan sebagai makhluk pag baru seperti kami telah pernah dijadikan?" Dengan
pertanyaan itu mereka meryatakan bahwaperistiwa hari bangkit inr tidak mungkin
tdadi."

12 Lihat 5.67: Al-MuXq 25.
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Qul 'asaa oy yakuuru qariibot : I(atalanlah: 'Mudah-mudalnn telah
delat waldwtya."

Berhati-hatilah bahwa hari bangkit telah dekat dan pasti tiba. Tiap sesuatu
png akan datang itu selalu dipandang dekat, walaupun masih lama waktunla.
Allah tidak menjelaskan kepada siapa pun dari makhluk-Np kapan hari bangkit
itu dilakukan. Hadis menjelaskan bahwa hari bangkit itu tidak lama lagi. Nabi
menerangkan bahwa antara beliau diutus dengan terjadirya kiamat adalah seperti
jarak jari telunjuk dan ibu jari.

Yauma yod'uukun fa tastajiibuuru bi lumdihii : Padn hnri Dia menyeru
lcamu, hlu lannu memenuhi serwmnya dengan memuji-I'lya

Yaitu pada hari T\rhan menyeru kamu dan kamu memperkenankan seruan-
Nya, ketika kamu berada di dalam kuburmu masing-masing. Pada waktu itu pun
kamu memuji dan memuja-N)a.

Wa ta-zhunnuutu il labits+um illaa qaliiloa : Dan lannu pun menyangla
bahwa lamu hanya sebmtar saja berdiam dia dtnia.

Pada waktu kamu bangun dari kubur-kuburmu, kamu pun menlangka atau

merasakan bahwa dirimu hanla sebentar saja berdiam di dunia.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-T1at ini T\rhan menjelaskan tentang keragu-raguan musyrik
mengenai masalah hari akhirat, hari bangkit, dan hari pembalasan. Di sini Allah
membantah keragu-raguan itu, dengan menunjuk hujjah-hujjah aqliph (argumen

berdasar akal sehat).

637

(53) Dan katakanlah kepada hamba-
hamba-Ku supala mereka berbicara
dengan orang-orang kafir dengan
ucapan yang paling baik; sesung-
guhnya setan menimbulkan kerusak-
an di antara mereka; sesungguhqa
setan adalah musuh )ang n]lata.

(54) TUhanmu lebih mengetahui tentang
dirimu. Jika Dia berkehendak,
niscaya Dia merahmati kamu. Atau
jika Dia berkehendak, Dia meng-
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azabmu. Kami tidakmengutus kamu

kepada mereka sebagai seora4g wakil
png dapat memalsa mereka.

(55) T\rhanmu lebih mengetahui semua'./-'l,E :<il, -
orrns \xans trerada di langit dan di J'99 rr)l 99omng yang berada di langit dan di

'*U;tv+r,nta;6 j:{Lt''4;i

:H:m;j#ill, :i:LilHfi st"$\; ;F,F:# t frs;itutamakan sebaglan nabi aas sebagian

dan Kami telah memberikan Zabur

kepada Daud.rs

TAFSIR

wa qul li ,ibaodii yaqwlul btii hiya ahsanu : Dan latalunlnh lcqada

tamba-tnmba-Rt supaya merela berbicam dengan oranS'ottu77 lafir dengan

ucapan yang Paling baik.ra

Katakanlah, hai Muhammad, kepada para mukmin (dalarn a5at disebut hamba-

hamba-Ifu), supEa mereka mengeluarkan kata-kata png paling baik seuaktu

bertanp jawab dengan orang musyrik. Sebab, berlaku kasar dalam tanp jawab

justru menjadikan lawan bersikap keras kepala dan menlombongkan.diri, terutama

mereka )ang mempunlai penpkit nifak (munafik).

Ada rivalat png menyebutkan bahwa alat ini turun berkaitan dengan Umar.

Pada suatu hari beliau dimaki-maki oleh seorang musyrik, maka beliau pun

membalas makian itu dan mengancam akan membunuhnla. Hampir-hampir
peristiwa itu menimbulkan fitnah besar. Berkenaan dengan peristiwa itu, maka

turunlah alat ini.

Inrusy syai4hobtw yan-zt-ghu bairuhum : sesungSuhnya setem menim-

bullan lrerusalun di annm merela.

Para mukmin.hendaklatr terus mengingat batrwa setan itu menimbulkan

kerusakan di antara para mukmin dan para musyrik serta mengubah di antara

mereka dari pertengkaran mulut menjadi bentrokan fisik.

Innasy syaithaaru luaru lil insaani 'odttwwam mubiirwa : sesunSguhnya

setan adalah musuh Yang nYata.

Antara manusia dan setan sejak dulu memang sudah ada permusuhan png
tidak mungkin dilenlaPkan lagi.

t3 Kridon dengan S.2: al-Baqarah, 163.

ta Hutuaghn dengan S.29: al-'Ankahnrt' 46; 5.6: al-An aam, 125.

o(i'rt<,tsi.)
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Rabbufurn a'Iamu bihm, ty ya-sya, yaflwt*wt au iy ya-sya, yu,odz-
tlzibhon : Tfultonrrut lcbihmaryaahritatwry dirinu. tikaDia berkehafuk
niscaya Dia meruhnati kama. Atau jika Dia berkehendah Dia mengaznbmu.

Tuhanmu lebih mengetahui keadaan dirimu. Jika Dia berkehendak untuk
memberi rahmat kepadamu dengan menaufikkan kamu kepada suatu kebajikan
dan Islam, nisca)a Dia melakukan png demikian itu. Jika Dia berkehendak
untuk mengazab kamu dengan tidak memberi petrnjuk kepada kebajikan, niscala
Dia laksanakan.

Alat ini memberi pengertian bahwa supala kita, para mukmin, jangan
memandang rendah terhadap orang{rang }ang musyrik dan mepkini mereka
pasti masukneraka. sebab, ada kemungkinan Allatr menukar (mengubatr) pribadi
mereka, lalu menjadilah mereka sebagai orang )ang baik. Apalagi memandang
rendah mereka png dapat menimbulkan rasa dendam kesumat.

wa naa anabuaka 'abildtn wakiilu : Korni tidakmengms leru kqada
mercka sebagai seoflmg wakilyang dqu nernaba mereka.

Iqmi (Allah) tidak mengutus katrru, wahai Rasul, untuk bisa mematsa mereka
melakukan apa )ang diridhai oleh Allatr. Iemi harya mengutus kamu selaku
pembaua informasi (keterangan) png menggembirakan dan selaku pembawa
informasi menakutkan karena berisi ancaman. Maka janganlatr kamu bersikap
kasar kepada mereka, demikian pula para sahabaftnu, jangan berlaku kasar
terhadap mereka. Karena kekasaran hanla menimbulkan permusuhan, )ang
sebenarrya hal iru dapat dihindari.

wa mbbukt a'hmu bi nunfu samoawaati wal ardhi : Ttttnwnu lebih
mengenhri semwt ofing yang bemda di langit dan di bumi.

Tbhan lebih mengetahui keadaan semua penghuni langit dan bumi, baik
)ang nlata maupun )ang teBembunyi. Maka Tilhan pun memilih di antara mereka
orang-orang png dipandang atrli untuk menjadi nabi dan memahami agama.

Firman ini menolak tuduhan pendapat para musyrik png meryatakan bahwa
Muhammad png anak ptim itu tidak pantas menjadi nabi.

wa h qadfadhdlwhua ba'dlwn rubiyyiitu 'aloa ba'dhin : Katni sunggutt
telah mengutamakon sebagion nabi atas sebagian.rs

I(ami telah mengutimakan sebagian nabi atas sebagian yang lain, sesudatr
Kami memberikan keutamaan kepada mereka png bersiftt umum. Maka I(ami
tentukanuntuk masing-masing dari mereka sesuatu keltamaan dan keistimeqaan.

r Ayat ini semakna deqgm S.2: al-Bagrab, 253.
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IGmi telah mengutamakan Ibratrim, dengan menjadikannla sebagai orang )ang

sangat I12mi kasihi. IGmi mengutamakan Musa dengan kesempatan bisa berbicara

fr6r"g dengan tr(ami, dan l(2mi utamakan Muhammad dengan memberinp al-

Olan lang melemahkan manusia serta Kami berikan kesempatan dia berisra'

dan bermi'raj.
Tidak ada khilaf di anura jumhur ulama batrwa ulul aani di antara para

rasul adalah lima orang png disebut dalam surat al-Ahzab, )aitu: Nuh, Ibrahim,

Musa, Isa, dan Muhammad. Muhammad sendiri lebih utama daripada seluruh

rasul. Sedangkan sesudahqa adalah Ibrahim, kemudian Musa, Isa, dan barulatt

Nuh.

Wa aatafiut daawuuda ztbuma : Dan lfumi telah membeil(an Tabur

kqada Daud.

Jangantatr kamu heran, mengapa Kami dapat memberikan al-Qur'an kepada

Muhammad. Bukankan IGmi telah memberikan Zahnlr kepada Daud? Di dalam

Zabw dijelaskan batrwa Muhammad adalatr nabi penghabisan dan umatrya adalatt

umat )ang terbaik.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allatr menyuruh para hamba-Nla )ang beriman supala

mendebat pendapat orang{rang png berlainan agama dengan sikap lemah-lembut,

bukandenganurnrrkata (ucapan) png kasar. Hendaklatr dikatakanbahwaT[hanlatl

png lebih mengetahui keadaan mathluk-Np. Jika Dia berkehendak, niscala

Diamengazabrya. JikaDiaberketrendak, nisca5aDiameratrmati. Janganlah dengan

tegas-tetas mengatakan bahwa mereka adalah penghuni neraka. Allah kemudian

mlqefistan bahwa Muhammad tidak mempunyai wewenang untuk memaksa

orang 4gar memeluk agama Islam. Tirgasrya harya unnrk meqampaikan perintah

eUatr semata, dan Allahlatr Yang Maha Mengetatrui semua isi langit dan bumi.
pada akhirrya Allatr menjelaskan nabi-nabi tidaktah seluruhnya satu martabat.

Nabi Muhammad adalatr nabi yang martabatnla paling tinggi.

638

(56) Katakanlah: 'Serulah semua (sesem-

bahan) png kamu anggap sebagai

tuhanmu png selain Allah." lvlaka

mereka tidak dapat menghilangf,an
sesuatu kemudaratan dari kamu dan

tidak pula sanggup mengalihkan
kemudaratan kePada orang lain.

'itfli56'*;'3,.K,i.$t;;t$

fujg;'t*-#tfii
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(57) Mereka png kamu sem itu mencari
uasilah kepada T[han mereka. ]vIana
di antara mereka yang lebih dekat
dengan Allah, dan mereka meng-
harap rahmat-Np dan mereka takut
kepada azab-Nya. Sesungguhnya
azab Tlrhanmu adalah azab yang
paling ditakuti.t6

(58) Tidak ada sesuatu kota (yang
penduduknya durhaka), melainkan
Kami memblaxsxkenaya sebelum
hari kiamat atau mengazab pbn-
dudukqa dengan azab yang sangat
(berat). Yang demikian itu sudah
tercantum di dalem Lauh Mahfuzh.

(59) Tldak ada png menghalangi Ihmi
unnrk memperlihatkan tanda-tanda
kekuasaan IGmi png mereka minta,
selain karena tanda-tanda itu telah
didustakan oleh umat-umat yang
telah lalu. IGpada kaum Eamud,
IOmi telah memberikan seekor unta
png menjadi keterangan (mukjizat)
png dapat mereka lihat, lalu mercka
menzalimi dengan menganiaya unta
itu. IGmi tidak memperlihatkan
tanda-tanda kekusaan Kami, mclain-
kan untuk mengancam mereka.rT

(60) Apabila Kami katakan kepadamu
bahwa sesungguhnya Ttrhanmu men-
cakup seluruh manusia ke dalam
ilmu-Np, IGmi tidaklah menjadikan
apa yang terlihat )ang telah l(ami
perlihatkan kcpadamu, melainkan
untuk menjadikanrya sebagai porco-
baan bagi semua manusia, demikian
pula pohon yang terkunrk di dalam
al-Qur'an. Kami menakuti-nakuti
(mengancam) mereka, maka hal itu
tiadalah menambah mereka selain

'au;tqj)51fi5&a6ra$
?4t;;i;Vj'.%'Gij,.JJ|\il)

@S;izsgar;1tG':'t,

;tEGKXr'#1\{;ii-v
g\srrr$(tizu]-$t{V$t

@r;H-"6r+

ri,eK6?y+v\Ugi6%ci
'wlgr*ftEr;ps!551,;it

aG;$Xa6|iulJ;v,

1639\,

-r6L'igfltgr$vj
CTG6y'{ntrl$rdt(A\

,ltt jJ ,u-\ r-i*t'!iU,ittt{Sit';f; fi t5

'r$uJgfiJ"rLfrtfilb

16 Kaidon de4gan S.5: al-Maailab 35 dan alfiir S.7: al-Araaf.
r7 Kaidon dengu S.27: arNamt, 13; S.91: asy-Syams.

Wr;t*r1+ifi



luz 15 S\rrat 17: al-Israa' 2339

tenu-menerus dalam kesesatan yang

besar. 18

TAFSIR

Salid'ul la4ziitu zt'amfitm min duunihii fa l.M yanlikuutu lwsy-fodh
dhurri 'ankum wa laa tahwiilaa : I{ntalunlah: 'Serulah semua

$esembalan) yang kamu anggap sebagai tulnnmu ywng sehin Allah. " Mala
merela tidak dapat mmghilanglan sesuatu kemudamtan dari lamu dan
tidakpula sanggtry mmgalihlan lremudamtan kqada orwg lain.

Katakanlah, wahai Rasul, kepadapara musyrik yang meryrembah deua-dewa
dan meryangka bahwa deua-deua itulah tuhan mereka. 'Serulah atau mintalah
sesuatu kepada deua-dewa (sesembahan) png kamu jadikan sebagai tuhanmu
selain Allatr itri. Apakah deua-dewa itu dapat mengabulkan seruanmu?" Tidak,
tegas Allatr. Deua-deua atau sesembahan yang kamu sembah itu tidak dapat

memperkenankan seruanmu. Sebab, deua-dewa itu tidak dapat menghilangkan
suatu kemudaratan lang menimpamu, bahkan tidak punya kesanggupan
(kemampuan) mengalihkankemudaratan itu kepada orang lain selainkamu. Deua-
dewa itu sama sekali tidak mempunlai kemampuan. Hanya Allahlah yang

memilikirya.
Ada riuapt png menyebutkan bahwa ketika orang-orang Qtraisy mengalami

musim kemarau )ang sangat panjang (tujuh tahun), mereka pun mengadukan hal
itu kepada Rasulullah, dan turunlatl alat ini.

Ulat-ilul la4ziirw yad'uutu yab+aghuurw ilaa rubbihimul wasiilata :
Mereka (sesembalnn) yang larnu seru iru mencari wasilah kepada Tfuhan

merela.

Memang sesembahan png kamu sembah selain Allah, seperti Uzair dan al-
Masih, menyeru T\rhan mereka untuk mencari uasilah kepada-Np. Sesembahan-

sesembahanmu itu juga mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan-
perbuatan ketaatan dan hanla meryambah Allah.

Ayyuhum aqmbu : Mann di antam merela yang lebih delrat dengan Allah.

Mereka berlomba-lomba beramal supala lebih dekat kepada Allah dan lebih
utama. Atau orang 1ang paling dekat kepada Allah tetap meryrru-Np dan mencari
wasilah kepada-Np.

Wa yarjuurw ruhmatahuu wa ya-khaafuuru'a4ztabahuu : Dan merela
mengharry mltmat-I:ilya don merela tafut lcepada aznb-I,lya.

rt Kaithn deagan S.48: al-Fat-h arral-au,al S. 37: asbShaafhat.
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Mereka semtta juga mengharap memperoleh rahmat Allatr dengan perbuaun
ketaatan dan mereka pun takut tertimpa aab, bila mereka meryalatri agama )ang
benar.

Iwu 'a4ztaba rubffika kruru mah4samt : Sqwgguhrv aub LUlmrut
adaloh azab yang paling ditafuti.

Azab TUhanmu itu lebih lalak dan lebih pantas ditakuti oleh semua makhluk,
baik malaikat ataupun para nabi, lebih-lebih oleh orangorang selain mereka.re

Waim min qaryatinilloa nahnu muhlikuuhaa qablayaumil qiyoamai au
mu'adzfuibutiua 'a4zruban syadiidm : Tidak ada sesuatu kota lailg
padtdtfuya dtrhaka), melainkan Kani nenbilwsakarurya sebelwn twri
kiamat atau mmgaznb pmfufubEa dotgan aub yvttg sangat (berut).

Tidak ada sesuatu kota yang penduduknp berbuat zalim, kufur, dan
mengerjakan kemaksiatan, melainkan I(ami akan membinasakan penduduk kota
inr dengan memusnahkan seluruhrrya sebelum hari kiamat. Atau mengazab mereka
dengan pembunuhan/peperangan atau dengan berbagai macam azab png lain
disebabkan oleh berbagai dosa dan kesalatran mereka )ang amat besar.

Kaatw dznafrko frl kitoobi mas+huwaa : wg dmikian in sudah tercmtwn
di dalmt l-auh Maltfuzh.

orang-orang Quraisy Mekkah meminta kepada Rasul supala menjadikan
bukit Shaft sebagai bukit emas dan supa5a dijauhkanlalr bukit-bukit di sekeliling
Mekkah. Maka datanglah Jibril kepada Rasul, lalu berkata: 'Jika kamu ingin,
tentulah apa )ang diminta kaummu itu akan dipenuhi oleh Allatr. Tetapi jika
mereka tetap tidak mau beriman, pasti mereka akan dibinasakan seluruhrya. Jika
kau mau, kamu boleh memperlambatkan hal itu." Berkenaan dengan itu, maka
turunlah ayat ini.

wa maa nunta'anat an nunila bil aayaati ilba an kadzdztba bilttr
awwaluurw : Ttdak ada yng mmglwlangi Kami mtuk memperlilwtlan
tailda-tanda lcelonsaan Kami yang merela milta, selain lareru tanda-nnda
itu telah dih$tukan oleh oleh wrut-umttt yang telah tatu.

Seandairya Allatr memperlihatkan mukjizat-mukjizat itu, tetapi mereka tidak
mau mengimaninp. Bahkan mercka teap dalam kekafiran, tenurlah mereka berhak
menerima azab pemusnatran )ang telah ditimpakan atas umat-umat png telatr
lalu. Akan tetapi azab png demikian itu tidak ditimpakan kepada umat ini,
karena Allah mengetahui batrwa di antara mereka png akan beriman atau anak-

re Berrdingkan deqgan S.3: Ali Imxao, 7G80.
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anak mereka ada png aken beriman. Karenarya, Allah tidak memperkenankan
permintaan mereka dan tidak memperlihatkan mukjizat-mukjizat png mereka
minta itu.

Wa aatahut tsamurdan nooqata mub-shimun fa zlwlamwr bilua :
Kqoda kaun TSantud, Kami tehh membeilant seekor wta yoilg me4iadi
lretemngot 1nu$iza) wtg dqa mercka alal lafu mercka menzttimi dangan
menganiaya unta itu.

Dattulu kaum TSamud telah meminta tanda-tanda mukjizat, lalu Irami jadikan
una betina sebagai suatu bukxi png menunjuk kepada keesaan Allah dan kebenaran
Rasul-Np. Tetapi mereka tetap tidak memperquainla, dan mereka menghalangi
unta itu meminum air, karena dianggap mengurangi hak mereka untuk
mendapatkan air. Bahkan kemudian mereka membunuh unta itu, sehingga Allatr
pun memusnahkan mereka.

Wa maa nunilu bil aoyoati illaa takhwiilaa : I(nmi tidak manperlitwttan
tanda+anda kclansam KamL melainkan wxuk mengancarn merela.

Allah memperingatkan mereka dengan tanda-tanda mukjizat png Dia
kehendaki, dengan harapan semoga mereka mau mengambil ibarat dan kembali
kepada kebenaran.

Wa idz quhu bkn iruu mbbaka atut-ttu bin ruasi : Apabila iami
katakm kqadanu folwa sewtggrrlntyu rbhanrut mencahtp seluruh marusia
ke dalan ilmu-I,Iya.

Dan ingatlah (sebuflatr), hai Muhammad, ketika Allah meuatryukan kepadamu
bahwa Tbhanmu itu Maha Berkuasa atas semua hamba-Nla, mereka semua berada
di dalam gengggaman-Np, tidak ada sesuatu png mereka dapat selesaikan,
melainkan dengan qadha dan qadar-Np. Allah telah memeliharamu dari musuh-
musuhmu. Mereka tidak sanggup menlampaikan suatu gangguan terhadapmu
(png membinasakan kamu). 

!

Wa maa ja'abwr ru'yal luii aruhrulu illoa fitnotal lin naasi : Kami
tidaldah rrc4jadikan apa yung terlilwt yang tetoh Kami perlitatlan kqadanu,
melainlanr untuk menjadikawry sebagai percobaon bagi semua manusia.

Kami tidaklah menjadikan apa png telah kamu saksikan dengan mata
kepalamu pry l(ami telatr memperlihatkanrya kepadamu dalam isra', melainkan
untuk menjadi ujian bagi manusia. sebagian dari mereka memungkirinp dan
ban>ak pula png telatr kembali kufur, tetapi seb4gian lagi bertambatr imannp.

Diriwalatkan oleh al-Bukhari dalam a-Tafsir dari Ibn Abbas bahwa .ru,ya"
dalam firman ini bermakna 'penglihatan mata' bukan .mimpi".
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Wasy syajamtal mal'uuruta fil qur<ani : Demikian pula pohon yang

terhttuk di dalam al-Qur'an.

I(ami tidak menjadikanpohon png terkutuk di dalam al-Qur'an, melainkan

untuk menjadi ujian bagi manusia. Ictika Allah menjelaskan bahwa pohonzaqum

adalah pohon makanan orang )ang berdosa dan tumbuh dalam 1g1aka, mereka

berkata: 'Muhammad itu mendakwa batrwa api jahanam itu adalah api, sedangkan

kayunla adalah manusia dan batu. IGmudian dia mengatakan bahwa dalam neraka

itu bisa tumbuh pohon."

Mereka tidak mengetahui bahwa di dalam dunia juga ada benda-benda png
tidak dapat dimakan api.

Dinamakan pohon ini dengan 'pohon terkutuk", padahal pohon itu tidak
berdosa karena orang-oftmg kafir mengun'rkrya seuaktu mereka memakan buahrya.

Di antara ahli tafsir ada yang menlatakan batrwa "ru'W" png dilihat oleh

Nabi dalam mimpirya adalatr kabar gembira dari Allah, png memberi isprat
Nabi akan memperoleh kemenangan dalam penmg Badar. Karena itu Nabi berkata

seuaktu dia berada di suatu panggung bersama Abu Bakar sebelum pertempuran

dimulai: 'Wahai TUhanku, aku memohon kepada-Mu apa )ang telah kau janjikan

kepadaku."

Wa rutkhawwifithum fu maa yaziiduulrum illat thugh-yaarwn kabiilw :
.{ami naufuti-ruloni (nungancam) mcreka, mal@ hal in tiadalah mqwmbalt
merela selain terus-menerus dalam kesesatanyang besar.

Kami terus menakut-nakuti mereka dengan berbagai macam ancaman dan

siksaan. Namun hal itu bukanrya menimbulkan ketakutan dalam hati mereka,

malah menambah kesesatannya.

KESIMPU LAN

Dalam tyat-ayatini Ttrhan membantah pendirian orang-orang musyrik dengan

menjelaskan bahwa pujaan-pujaan mereka berusaha mencari wasilah kepada Allah
dan takul kepada azabnya serta tidak memiliki kemanfratan dan kemudaratan.

Sesudatr itu T\rhan menjelaskan batrwa semua kota orang kafir akan leryap binasa,

baik dengan azab yurgmembinasakan mereka ataupun dengan pembunuhan png
terjadi di negerinp. Allah juga menjelaskan bahwa Dia tidak memenuhi
permintaan mereka, karena permintaan serupa telatl diajukan oleh umat-umat
terdahulu. Sesudatr permintaan dipenuhi, mereka tetap tidak mau mengimaninya,

sehingga mereka tertimpa azab yang memusnahkan, seperti png dialami kaum
Tbamud. Allatr menerangkan batrwa Muhammad akan diselamatkan dari gangguan

, kaumnp. Masalatr ru'ya dan uqum adalah dua hal png menjadi uiian bagi
mereka. Pada akhirrya Allatr menjelaskan bahva para musyrik tetap terus-menerus
melakukan kesesatan png tiada henti.
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639

(61)

(62)

(63)

Ketika I(ami katakan kepada para
malaikat: "Bersujudlah kamu semua

kepada Adam, 6aka pant malaikat
pun bersujud, kecuai iblis. ' Dia
berkata: iApakah aku bersujud
dengan orang yang Engkau jadikan

dari tanah?"

Dan dia berkata pula: "Jelaskan
kepadaku, apak h orang ini yang

Engkau muliakan atas diriku?
Sungguh, jika Engf,au memberikan
waktu kepadalku hilgga hari kiamat,
tentulah aku akan men)rcsatkan anak

keturunannya, kecuali sedikit di
antara mereka."

Allah berfirman: "krgilah kamu.

Maka barangsiapa (anak keturunan
Adam) png mengikuti kamu, maka
sesungguhnya jahanam itulah pem-

balasan kamu, pembalasan yang
sempurul."

$LY';f :i:!.tt.p\.{gflgl,E
6(J'.='8,:it''?%sl6;,t

gi:"1l:t*e;$s$r(i:{itiJ6

"n53^4!i:&1{i,5EiJt

,#1rgeryi.jirJrl
@g;i1ivg{Yi

(64) "Dan gerakkanlah semua orang dari z I (z 2.1-,.2 . r,. 7.( i, t - / ? - ". <, t/
mereka )ang sanggup kamu gerakkan *9+t4ifeL-'b-"1-U )ru't

SrAtu.6.,9t'glF.;'tW&
LWte.;G*U$irv

@6;b$

;#ofu&a|,A6{*art
6td;,np,

dengan suammu dan kumPulkanlah
para penunggang kudamu dan laskar
png berjalan kaki untukmenentang
mereka. Sekutukanlah mereka pada

.semua hartanya dan semua anak
keturunannya, serta berilah janji
kepada mereka. Tladalah janii 1ang
disampaikan oleh setan meliainkan
janji png batal.

(65)'sesungguhnya hamba-hamba-Ku,
kamu tidakmemiliki kekuasaan atas

mereka. Cukuplah Tbhanmu menjadi
pemelihara mereka."
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TAFSIR

wa idz ryhut lil nalaa-ikatis jnduu li aadama fa sajaduu illaa ibliisa
qada atsjttdu liman kluloqta thiinaa : Ketika Knmi latalan kqafu
pam malaikat: 'Benujudlah lamu semua kqada ,4dam, mako pam matailat
pun bercujud, kcani iblis." Dia berkan: %pakah afu benujad dengan
otmg yang Dtgkau jadikor dai tanolr?"

ungkapkan, uatrai Rasul, kepada kaummu tentaqg permusuhan iblis terhadap
Adam dan anak-anak keturunanrya. Iomi (Auatl) memerintahkan para malaikat
bersujud kepada Adam untuk memperlihatkan rasa hormat, bukan sujud ibadat.
dan ketundukan. Maka semua malaikat bersujud, kecuali iblis. Iblis enggan dan
meryombongkan diri, serta berkata: 'Apakah aku bersujud kepada orang )ang
Engkau jadikan dari tanah, sedangkan aku dijadikan dari api. Aku lebih baik
daripada dia, maka b4gaimana aku harus bersujud kepada Adam?-2o

Sgala amtitakt hat4zal la4zii karmmu 'alayya : Dan dia hertata
pula: "lelcskan kqadaht, ryalah orung ini yang Dtgkau muliakan atas
diriht?'
Tbrangkan kepadaku, kata iblis kepada Allah, tentang orang )ang Engkau

utamakan atas diriku. Mengapa Engkau mengutamakan dia, padahal Engkau
telah menjadikan aku dari api dan menjadikan mereka (Adam) dari tanah. Setan
berkata demikian untuk menunjukkan keberanianrya kepada Allah.

La in aHrklwrUni ilat yaumil qiyaonati b ahtanikawu druniyatahwt
illaa qaliilm : 'Sungguh, jika hgkau memberikm walcu kqadafu hingga
lnri kiartu, tentulah afu alant menyesatkan aruk keturutunnya, keatali
sedtkit di antam mereka.'

Jika Engkau memanjangkan umurku sampai hari kiamat, ujar iblis selanjutrya,
rcnrulah aku akan mempengaruhi anak keturunan Adam dengan menjerumuskan
mereka ke jalan )ang sesat, kecuali sebagian kecil dari mereka.2l

Boleh jadi iblis mengemukakan pendapatnla terhadap anak keturunan Adam
itu, karena telah mendengar dari malaikat bahwa iblis dapat mempengaruhi anak
keturunan Adam.

@aladz lub Ia man tabi'aka mfuthum fa inru jalunruma jazta-ukum
iaqawn maufwma : Allah befirmon: 'Peryilah knmu. Mala bamngsinpa

m Baca S.38: Shaad, 76.
a Baca S,15: al-Hlla 39,4O.

,l
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(anak ketunnun,Mstt) Wry mengiWi kontt, nwka sanarygfutyaiahorum
itulah penfulasan kannu, pemhalasu ytg senpunu.'

Allatr berfirman kepada setan: 'Fergilah kamu melalui jalan png kamu
pilih dan mengikuti hma naftumu. Aku telah memberi waktu png panjang

kepadamu. Maka baranpiapa dari anak keturunan Adam mengituti kamu dan
rnenyeleurcng dari kebenaran, maka pembalasan png kau peroleh dari usahamu
inr adalahjahanam, su:ltu pe.mbalasan )aqg sangat sempurna, karena perbuatanmu

memang sangat buruk dan keji."

Wutafziz manic n+lw'ta mirturn bi sluuika : ohn gemkmlah semwt
afimg dari merclaWg s@tggup kanu gemk;kan dcngan suanalnu."

Gerakkan mereka untuk mendurhakai Allah.

Wa ajlib 'alaihim bi kluilikt wa mjilika : Dan htmpulkanlah para
penunggong htdonu dan laskaryry berjalan kaki utttukmatmtong merelw.

Ifumpulkanlatr para pengikutmu untuk memalingkan anak keturunan Adam,
kata Allatl lagi kepada iblis seterusnla, agar tidak menaati Aku dan menarik
mereka unnrk menaati kamu.

Yang dimaksud dengan tentara berkuda dan tentara png berjalan kaki di sini
adalah para pengikut dan pembantu iblis.

Wa syauik-hron fil amwadi : Sehttukatrlah mercla pada semua lnfianya.

Bergabunglatr dengan mereka dalam mencari harta dengan cara )ang haram
dan mempergunakan harta-harta itu pada jalan )ang tidak dibenarkan oleh agama.

Hal ini mencakup riba, rampasan, menipu, mencuri, dan perbuatan muamalat
lain png tidak dibenarkan oleh agama.

Wal aulaadi : Dail semwt annk keturmamya.

Gerakkan pula mereka untuk memperoleh anak dengan jalan yang haram
dan dengan mengerjakan sesuatu )ang tidak diridhai oleh Allah. Semua anak
png dilatrirkan seorang ibu dengan jalan zina, maka berarti setan telatr bersekutu
dengan si Eah dan si ibu dalam kelahiran bayi. Begitu pula jika si a5ah membunuh
anakrya atau mencelekakann)a, maka [ilarti setan telah bersekutu dengan a1ah.

Wa'id-hwn : Serta ben&t janji kqada mereka.

Berilah janji-janji kepada mereka dengan janji png terdengar indah, seperti
mengatakan kepada mereka bahwa sesembahan selain Allah (berhala dan
sejenisnp) akan memberi syafaat atau menerangkan bahwa keturunan-keturunan
yang mulia mempunyai pengaruh di sisi Allah.
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Wa maa ya'idnlturnusy syaiahaanu illaa ghuruu.nao : fiadalah j anj i yang
disampailan oleh setan melninlan janji yang batal.

Semua janji setan adalah bagaikan fttamorgana dan janji png baral, karena
tidak ada satu pun png dapat menolong mereka dari siksa Allatl, apabila siksa
itu datang menimparya. Janji-janji setan memang jelas hanp berupa tipuan,
apabila cahaya kebenaran telah memancar, laitu pada saat Allatr menetapkan
hukuman :ane adil terhadap hamba-hamba-Np.

Inru 'ibaadii laisa lalca 'ahihim sulihaanun : 'sesungguhnya hamba-
hamba-Kt, lannu tidak memiliki leelansann atas mereka.'

Hamba-hamba-Ku )ang menaati Aku, mengikuti perintatr-Ifu dan menuruti
ajakan-ajakan-trfu, kamu tidak dapat menyesatkan mereka dan mendorong mereka
kepada suatu dosa png tidak bisa diampuni.

Wa lwfan bi rubbiluwakiilaa : "Cuhtpl.ah Tliuwnumenjadipemelittam
merela." 

.

Hamba-hamba-Ifu hanya bertawakal kepada-Ku dan hanya meminta
pertolongan dari-Ifu dalam melepaskan diri dari ganggum-gangguanmu. Dengan
memperhatikan apt-apt ini jelaslah bahwa manusia itu terbagi dalam dua
golongan, yaitu:

a. Golongan png mukmin dan bertakwa. Apabila seketika dapat dipengaruhi
oleh setan segera akan sadar dan segera mengingat amanat Allah png diletak-
kan di atas pundaknp dan teringat pula terhadap hisab png akan dihadapi
di hari akhirat. Merekalah hamba-hamba Allah png tidak dapat dipengaruhi
oleh setan.

b. Golongan keduaadalah golongan png durhaka, )ang dikendalikanoleh setan
dan dipengaruhi jiuanp, baik denganjalan hara, dengan jalan dunia maupun
dengan perantaraan nafsu png angkara murka.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan kepada Muhammad batrwa apa )ang
dialamirya adalah hal yang biasa dialami oleh para nabi sebelumnya. Adam
mengalami penderitaan png berat akibat ulah iblis. Thkabur dan dengki itulah
yang mendorong iblis keluar dari iman dan masuk ke dalam kekufuran. Dengki
adalah suatu bencana )ang telah lama umurnla bagi makhluk ini.
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(66) Tuhanmu adalah yang telah melayar-

kan Perahu di laut untukmu, agar 
,

kamu dapat mencari keutamaan-Nya.

Sesungguhnya Allah telah merahmati

dirimu.22

(67) Dan apabila kamu tertimpa suatu

kesukaran di laut, maka dari Pikir-
anmu lenYaPlah semua orang Yang

kamu seru selain hanYa Allah'
(Tetapi) ketika Allah telah menye-

lamatkan kamu ke darat, kamu Pun

berpaling claripada-Nya. Manusia itu
sangat ingkar.

(68) Apakah kamu merasa aman dari
(hukuman) Allah Yang menengge-

lamkan kamu dengan sebagian

daratan atau mengirimkan angin batu

kepadamu, sedangkan kamu tidak
menemukan seorang Pun Pemelihara
(pelindung).

(69) Apakah kamu merasa aman dari
(hukuman) dikirim ke dalamnYa
(laut) sekali lagi, lalu Dia mengirim

kepadamu badai topan, serta
mengaramkan kamu disebabkan oleh

kekafiranmu, kemudian kamu tidak

mendaPatkan seorang Pun Penolong
yang menantang Kami.

(70) Kami sungguh telah memuliakan

anak Adam dan Kami membawa

mereka di daratan dan di laut, serta

Kami memberi rezeki mereka dengan

makanan Png baik-baik dan Kami

utamakan mereka dariPada keba-

nyakan makhluk Yang telah Kami
jadikan, dengan keutamaan Yang
benar.
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TAFSIR

tubh*urrul la4zii yw-jii lakwr,ul firlfu frl bahri li tubaa-ghuu mh rdh-lihii innahuu luana bikum mhiimaa : Tuhanmu adalah yang telah
melnyarla n pemhu di but untubnu, agar lannu dapat mmcari lcanamaan-
Itlya. Sesunggufurya Allah tetah memhrnati dirimu.

sesungguhnp TUhanmu, uatrai kaumku, adalah rhhan yang Maha Ifuasa,
yang melalarkan perahu-perahu di laut untuk kemaslahatanmu, baik dengan
perantaraan angin yang lembut ataupun dengan perantar:um motor-motor (mesin
kapal) agar kamu dapat memperoleh keutamaan Allah dan rezeki-Nya.
sesungguhnp Allah mencurahkan nikmat-Nya kepada kamu, baik nikmat yang
besar maupun nikmat 1ang kecil.

wa i4rna massakumudh dhumt fil bahrt dhalta man tad'uurw illaa iy-
ymhu : Dan apabiln lumu rcnimpa suntu l<esularun di laut, maka dari
pikimrunu lerryaplah semuo omng yang lamu seru selnin hattya Altah.
Yang sangat mengherankan dari pekertimu, wahai orang-orang kafir, adalah

apabila kamu ditimpa oleh sesuatu kesukaran atau oleh sesuatu bahap di laut,
maka lenpplah dari pikiranmu atau dari goresan hatimu, tuhan-tuhan png telah
biasa kamu seru. Pada waktu itu tidak ada png kamu ingat selain Allah untuk
menghindarkan diri dari bencana png menimpamu. Atau pada \{aktu kamu telah
ditimpa kesukaran, maka tidak ada lagi seseorang pun )ang dapat melepaskan
kamu selain hanla Allah.

Fa lammaa rujjaakum ilal bani a'mdhtum : (retapi) ketil@ Ailah telnh
merryelnmatkan lamu ke damt, lamu pun berpaling daripada-llya.

Maka ketika kamu telah diselamatkan ke tepi pantai, doamu diterima, dan
kamu dilepaskan dari bahala maur, maka kamu pun tidak ikhlas lagi kepada
Allah dan kembali ke paham atau kepercayaan syirik.

Wa luarul insaanu lwfuuma : Manusia itu sangat tngkar.

Hal png demikian itu memang tidak mengherankan. sebab, kebanpkan
manusia memang mengingkari Tirhannp dan mengingkari nikmat-nikmatlNya.

Afa amiwum ay yakh-stfa bikum jaanibal bani au yunila ,alaikum haa-
shiban tsumma loa tajiduu lakum wakiilan : fitakah lamu merasa aman
dnri (huhnnan) Allahyang menenggelnmlan lamu dengan sebagian damtan
atau mengirimlan angin batu l<epadamu, sedanglan tamu tidnk mmemulan
seomng pun pemelihara @elindung).

1,

I
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Sesudah kamu tiba di daratan, apakah kamu telah merasa aman dari
ditenggelamkan ke dalam tanah, sehingga karenanya kamu berpaling dari Allah

dan kembali kepada kekufuran.

Icadaan orang-orang musyrik itu memang sangat mengherankan. Ketika

mereka menghadapi bahal"a di laut, mereka menyeru Allah dan meminta
pertolongan kepada-Np.Tet4i sesudah diselamatlan, mereka kembali berpaling

dan kembali kufur. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah berkuasa

menghancurkan gunung-gunung dan tanah-tanah menimbuni mereka. AAu Allah
mengirim angin kencang )ang memba\{a batu.

Am amiltum ay yu'iifukum fiihi taarutan ukhrua fu yunila 'abikum
qaa-shifam mitur riihi fa yugh-riqakum bi mon kafirtum tsumma laa
tajiduu hkum 'ahilw bihii taffii'as : Apalah katnu memsa aman dari
(huhman) dikirim kc fulawtya (lam) seknti lagi, lalu Dia mengirim
kepadamu badai topan, serta mengaramlun knmu disebablun oleh
t<clufimnmu, kemudian lannu tidak mendapatlan seorung punpmalong yang

menantang l{ami.

Ataukah kamu merasa aman setelah kamu terlepas dari bahaya laut, kamu

dikembalikan ke laut sekali lagi. Apakah kamu merasa bahwa kamu tidak akan

kembali berla5ar di laut, lalu dalam pela5aranmu dikirim angin badai )ang dahsyat

yang menghancurkan perahumu dan kamu pun karam ke dasar laut disebabkan

oleh kekafiranmu dengan tanpa memperoleh seorang pun penolong yang

melindungi dari Kami.

Wa b qad karmmnoa banii a,adama wa lwmalruahum fil barri wat bahrt
wa ruzaqtwahum mituth tluryibaati wa fadhdhabwahum 'alaa lillsiirim
nimman klubqnaa tafdhiilaa : Kami sungguh telnh memulialan anak
Adam dan lfumi mcmbav'a mereka di darutan dan di lnut, sefia lfumi mernberi

rezeki merela dengan malunan yung baik-baik dan l(nmi utamalan merela
daripada kebanyatwn mnkhluk yang telah lfumi iadilan, dengan l<eutamann

yang benar.

I(ami (Allah) telah memuliakan anak Adam dengan memberikan akal dan

pikiran kepada mereka, sehingga mereka dapat menundukkan apa yang ada di

alam ini, sepertiair dan udara. Kami memuliakan mereka dengan menjadikan isi

langit dan bumi untuk mereka, dan dengan menjadikan bentuk tubuh mereka

yang indah dan perawakannla )ang tegak berdiri (gagah), Kami memberinya

rezeki dengan berbagai macam makanan png baik, dari tumbuhan ataupun

binatang, serta Kami utamakan mereka atas makhluk Kami. Oleh karena itu

tidaklah lalak mereka mempersekutukan Allah dan terus-menerus menyembah

berhala.
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Apakah anak Adam lebih utama daripada malaikat? Masalah ini
diperselisihkan oleh para ulama. Ada png menlatakan bahua malaikat tidak
termasuk dalam makhluk yang dimaksud di sini. Dalam alat ini tidak ada dalil
bagi masing-masing golongan.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat iniAllah menjelaskan sebagian nikmat-Nya yang dilimpahkan
kepada manusia png wajib disambut dengan syukuE bukan dengan ingkar. Allahlah
yang melayarkan perahu di laut, yang mendatangkan keuntungan bagi manusia.
Tetapi kebaryakan manusia mengingkari nikmat, tidak mau bersyukur. Hanya
pada saat-saat menghadapi kqsulitan barulah teringat kepada Allah. Dan apabila
telah aman, maka kembali lupa kepada Allah. Apakah jika manusia telah
terpelihara dari suatu bencana merasa telah terpelihara dari sesuatu bencana
yang lain? Pada akhirnp Allatr menjelaskan bahwa manusia telah dimuliakan
dengan berbagai akal png memungkinkan mereka menguasai alam ini.

641

(71) Pada hari ketika Kami memanggil
tiap manusia beserta panutan
(pemimpin, kitab) mereka. Barang-
siapa diberi kitab (yang berisi)
amalannya dari sebelah kanan, maka
mereka membaca kitabnya dan
sedikit pun tidak dianiaya.23

(72) Barangsiapa yang buta matahatinla
di dunia ini, maka di akhirat nanti
lebih buta dan lebih sesat jalannya.

(73) Hampir-hampir mereka memaling-
kan kamu dari apa yang telah Kami
wahyukan kepadamu, supaya kamu
berbuat dengan cara berbohong,
selain yang telah Kami uahyukan atas
nama Kami. Kalau demikian halnya,
tentulah mereka menjadikan kamu
sebagai teman setia.

r.KiJ'#"gr!,ofi "ivt:i;
3;lv,stinwij{;$fi*,

@a

23 Kaitlon dengan S.39: az-hrmar; S. 84: al-Insyiqaq; S.83: al-Ahaab, 25-29.
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(74) Seandainya Kami tidak meneguhkan

(hati) kamu, sungguh kamu hamPir

sedikit cenderung kePada.mereka.

(75) Kalau demikian halnya, tentulah
Kami membuat kamu merasakan

azab yangberlipat ganda di dunia ini
dan berlipat ganda sesudah mati,
kemudian kamu tidak mendaPatkan

seorang penolong pun terhadap IQmi.

(76) Hampir-hampir mereka mengejutkan

aau menggerakkan kamu dari kota

Mekkah untuk mengusirmu. Jika

demikian halnP, tentulah mereka

tidak tinggal setelah kamu, kecuali

untuk jangka waktu Yang Pendek.2a

(77) Demikianiah sunnah Kami mengenai

para rasul yang Kami utus untuk
mereka sebelummu. Kamu tidak akan

mendapati Perubahan terhadaP
sunnah Kami.

,31;r$tC,e'!vr({(t\
@&5-WiIt'iJfvar

'!;.r4.CJ\awfi ;rf -Jti'K;tf:

"'5'lciis1tr;
dWeJ;$y$3:S
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TAFSIR

Yauma na.d'uu kulla urutsim bi imaamihim : Pada hari l<etila l{ami

memanggil tiap mnnusia beserta panutan (kitab amalan) merela.

Ingatkan mereka kepada hari, png IGmi (Allah) menyeru atau memanggil

r.g.nulp jamaah beserti pedoman mereka dan pemimpinnya. Pada hari itu

Oilatatan: 'Wahai u*at Mrsa, wahai umat Isa, wahai umat Muhammad, wahai

umat Namrudz, wahai umat Fir'aun."

Ada yang mengatakan bahwa makna firman ini adalah mereka dipanggil

dengan u*p-t "Wahai pengikut Thurat, wahai pengikut Injil, wahai pengikut al-

qur;an. apu y.rg telah kamu lakukan berkaitan dengan kitabmu itu?" Ada pula

frrrg U.rpinOuprt Urtr* yang dimaksud dengan kata "imam" dalam ayat ini

iOrfrn Uufan pedoman, tetapi amalan. Ringkasnp, mereka dipanggil bersama

kitab amalan masing-masing.2s

Fa man ufiiya kitaabahuu bi yamiinihii fa ulaa-ilw yaqm-uuna kitaa-.

bahum : Bamngsrapa diberi kitab Sang berisi) catatan amnlannya dnri

sebelah l(anan, malu merelu membaca kitabnya.

24 Kaitkan dengan S. 14: Ib,rahim' 13-14; S.73: Muzzammil; S''14: ad-Dukhaau'

2t Baca 5.36: Yaasiin,
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Barangsiapa disampaikan kitab dari sebelah kanannla" maka mereka membaca
kitab-kitabrya dengan hati gembira karena kitabnp mencatat amalan-amalan
mereka png baik dan saletr.

wa laa yuzlt&muwa fatiiloa : Dan sedikit pun tidak dianiaya.

Sedikit pun patrala mereka tidak dikurangi, walaupun sebesar zarrah.Adapun
golongan png kitabnp didatangkan dari sebelah kiri, maka merekalah yang
akan menghadapi huru-hara pada hari akhirat. Merekalah png dimaksuo Lte[
Allah dengan firman di bawah ini.

wa man kaaru fri haa4zihii a'maa fahwa fil aa-r*iruti a'maa wa a-
dhallu sabiilan : Bamngsiapa yang buta manlatirrya di dania, mata di
akhimt nnnti lebih buta dan lebih sesat jalarurya.

Siapa png buta matahatinp di dunia ini, sehingga karenanla tidak dapat
melihat jalan-jalan petunjuk dan tidak dapat memperhatikan hujjah-hujjah yang
dikemukakan oleh Allah, maka di akhirat nanti dia akan lebih uuta tigi, tioal
dapat melihat jalan yang repas, dan jarannp rebih sesat lagi daripada [etika di
dunia.

wa in lraaduu la yafiinuuruka ,anil h4zii autuilua ilail@ li tafiariya
'alaitua ghafuahuu : Hampir-tnrnpir merela memalingkan tramu aan apa
yang telah l(ami walryulan kqadamu, supaya lamu birhnt dengan cim
berbohong, selninyang tetah lfumi wahyuran atas nama l(ami.
orang-orang musyrik dengan tipu dapnp hampir menjerumuskan kamu

dengan fitnah, pitu memalingkan kamu dari apa )ang relatr Iemi uahyukan,
lalu kamu mengatakan atas nama Kami selain ipa prg telah Kami wahyukan
yang sesuai dengan permintaan atau usul mereka.

Diriwalatkan oleh Ibn Ishak dari Ibn Abbas bahwa umayph ibn Khalaf,
Abu Jahal, dan beberapa orang euraisy datang kepada nasut oan kemudian
mengajak beliau supaF menyembah tuhan-tuhan mereka dengan janji bahua
mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Mendengar bujuk rayu mereka,
Rasul pun merasa berat untuk berpisah dengan kaumnp, sedangkan beliau
menginginkan mereka tetap memeluk Islam. Berkenaan i"ngun peristiwa itu,
maka turunlah apt ini untuk meneguhkan dan memantapkan [ati Nabi.

wa i4zallat ta-kha4zuutw khaliiloa : I{arnu demikian rmrrrya, tentutah
merela menjadilan lamu sebagai teman setia.

Jika kamu mengikuti apa lang mereka inginkan, tenturah mereka menjadikan
kamu sebagai teman yang akrab dengannya; dan sebagai penolong mereka. Akan
tetapi hal png demikian itu berarti kamu keluar dari wilaph-Ifu.
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Wa bulu on tsabbatnatka b qad ki tta tar*nnu ibihim syai<n ealiibt:
Seandabrya Kami tidok meneguhlun (ltoli) lanu, sungguh lannu lnnpir
sedikit cmderung kqada merela.

SeandainpKami belum meneguhkan hatimu dan belum memeliharanla dari
mengikuti ajakan mereka, maka kamu akan cenderung memenuhi permintaan
para musyrik itu. Kecenderunganmu untuk memenuhi kqmauan mereka bukanlah
karena kelemahanmu, melainkan karena mereka terlalu pandai memperdalakan
kamu. Namun inayah Kami telah melindungi kamu dari memenuhi permintaan
mereka.

Firman Allah ini menegaskan bahwa belum terlintas dalam pikiran Nabi
untuk menuruti kemauan para musyrik.

I4rnl h a4uqu*a dLifl hayooti wa dhi'fal mamaati : Kalnu demikinn
lnlnya, tentulah lfumi membunt lamu memsalan azab yang berlipat ganda
dalam hifury di dtnia dan berlipat ganda sesudah mati.

Seandainya kamu melakukan yang demikian itu, I(ami tentulah membuat
kamu merasakar(azab png berlipat ganda di dunia dan berlipat ganda pula di
dalam akhirat. Tegasnla, sekiranp hati Rasulullah cenderung mengikuti ajakan
orang-orang musyrik, makaazab akan menimpa beliau dalam kadar yang berlipat
ganda daripada azab yang menimpa orang-orang lain.

Alat ini memberi pengertian bahwa dosa orang yang terpandang itu lebih
berat dari dosa orang kecil.

Tbumma laa tajidu lalu 'alainaa tu-shima : I{emudian l<nmu tidak
mendapatlan seomng penolong pun terhadop Knmi.

Jika kamu, Muhammad, lebih cenderung kepada para musyrik dan karenanp
kamu memperoleh azab yang/berlipat ganda, maka tidak mungkin kamu
memperoleh orang yang dapat menolak azab yang menimpa kamu atau
menghindarkan azab agar tidak menimpamu.

Diriwayatkan dari Qatadah bahwa beliau mengatakan bahwa ketika turun
firman Allah (ryat 74) ini, maka Rasulullah berdoa:

. $:*tJw#3y.9!fr:.1
"Wahai Tuhanku, janganlah Engkau merryemhkan aku kepadn diiku, walaupun
hanya sekejap mata."

oleh karenanla sangat patut jika para mukmin benar-benar memperhatikan
ayat ini dan memenuhi dada dengan rasa takut dan berdoa dengan doa yang
diucapkan Nabi ini.



2354 Surat l7: al-lsraa' Juz 15

Wa in luaduu la yastafiauurutkn minal ar4hi li yukhrijuul<a minhaa :
Hampir-hampir merel<n mengejutl@n atau menggemklwn t<amu dari l<ota
Meklah untuk mengus irmu.

Hampir-hampir penduduk Mekkah menggerakkan kamu dan mengejutkanmu
dengan perbuatan makarnya untuk mengeluarkan kamu dari kota Mekkah. yaitu,
mereka terus-menerus berdaya upala mempersulit langkah usaha Nabi saw., bahkan
mengganggu Nabi.

Hal itu sesudah turun ayat ini dan menjadilah perilaku mereka sebagai
penyebab bagi Nabi untuk pergi meninggalkan kota Mekkah.

Wa i4zal laa yalbalsuuna khilaofalru ilha qaliilaa : Jila demikinn halrtya,
tentulah merela tidak tinggal setelah lwmu, kecuali unruk jangla walou
yang pendek.

Jika mereka mengusirmu dari kota Mekkah atau rrereka memaksamu keluar
dari Mekkah, maka tidak berapa lama mereka itu akan renghadapi kemusnahan.

Apt ini mengancam mereka, yaitu mereka akan dibirrasakan sesudah beberapa
lama Nabi keluar dari kota Mekkah. Hal ini sudah terbukti dengan tewasnla
beberapa gembong Quraisy dalam peperangan Badar, pitu 18 bulan sesudah
Nabi meninggalkan kota Mekkah.

sunnata man qad analnaa qablalu mir rusulinaa : Demikianrah sunnah
Kami mengenai para rasul yang l{ami urus untuk merela sebelummu.

Demikianlah sunnah atau kebiasaan I(ami terhadap orang-orang yang tidak
mau mempercayai rasul-rasul Kami dan menpkiti mereka, serta mengusir para
rasul dari kampung halamannla. Seandainp Muhammad saw. bukan rasul yang
membawa rahmat, maka pastilah kaum Quraisy akan tertimpa azab kesengsaraan
png tidak dapat mereka pikul.

wa laa tajidu lisunnatinaa tahwiilaa : Knmu tidak alan mendapati
perubahan terhadnp sunnah l{ami.

semua sunnah Allah yang telah berlaku kepada hamba-hamba-Np tidak
dapat diubah atau dipalingkan oleh seorang pun.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan keadaan manusia pada hari akhirat,
di samping Dia menjelaskan keadaan orang-orang yang berbahagia. Allah
menganjurkan supaya orang-orang yang berbahagia itu jangan tertipu dengan
perbuatan kaum lang sesat. Pada akhirnya Allah menerangkan bahwa sunnah-
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Nya 1ang sudah berlaku adalah membinasakan semua umat )ang memaksa para

rasul keluar dari kampung halamannla.

642

(78) Dirikanlah sembahyang sejak dari
matahari tergelincir dari posisinya di
pertengahan langit sampai kePada

permulaan malam. Dirikan Pula
sembahyang subuh; sesungguhnYa

sembahyang subuh itu benar-benar
disaksikan oleh malaikat.

(79) Pada sebalian malam hari hendaklah
kamu bertahajud sebagai sembahpng
tambahan bagimu. .Mudah-mudahan

TUhanmu mengangkatrnu pada Posisi
yang terpuji.

(80) Dan katakanlah: *Wahai Ttrhanku,
masukkanlah aku ke tempat Yang
benar dan keluarkanlah aku dari
tempat png benar pula. Dan jadikan-

lah untukku dari sisi-Mu keterangan
yang memberikan Pertolongan. "

(81) Katakanlah: 'Setelah datang kebe-
naran, maka binasalah kebatalan.

Sesungguhnya kebatalan itu Pasti
lenyap.26

(82) Dan Kami menurunkan dari al-
Qur'an sesuatu yang menjadi penawar

dan menjadi rahmat bagi semua

orang mukmin; dan tidak bertambah
untuk orang-orang yang zalim kecuali
hanya kerugian.

(83) Apabila Kami memberi nikmat
kepada manusia, niscaya dia ber-
paling dan menjauhkan diri. Apabila
manusia itu ditimpa kesukaran, dia
berputus asa.

,flWJ*$t$.${MD
@6#.rs;iltilr|Lr4ti$t
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Rrshshilat, 44-51.
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(84) IGtakanlah:'Masing-masing man-
usia bekerja menurut jalan yang
disukainya. Maka Tuhanmu lebih
mengetahui siapa yang lebih men-
dapat petunjuk dan lurusjalannla. "z

K;'+;gser:;k#
L

aflzi,sitT?,g

TAFSIR

Aqimish shalaata li fulaukisy syamsi ilaa ghnaqil laili : Dirilantah
sembalryang sejak dari mntahari teryelincir dnri posisinya di pertengahan
langit sarnpai kqada permulaan malatn.

Wahai Nabi, dirikanlah sembahpng png telah difirdhukan kepadamu sesudatr
matahari tergelincir hingga gelap malam, dengan sempurna rukunn1a, sempurna
syarat-slaratnya, dan sempurna adab-adabnp.

Apt ini mengandung petunjuk png meliputi empat sembahpng, laitu: zuhur,
asar, magrib, dan isp.

Wa qurtatulfajri : Dirilan pula sembattyang subuh.

Dirikanlah sembahpng pada waktu fujar; oan itulah )ang dimaksud dengan
kata "fajar". As-sunnah )ang mutawatir telah memberikan penjelasan tentang
waktu-waktu sembahpng sebagaimana telah kita ketahui.

Dalam surat al-Baqarah juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
"mendirikan sembahyang" adalah menunaikannya dengan cara yang telah
disyariatkan oleh agama. Yaitu menghadapkan jiwa, bermunajat (berkomunitasi)
dan takut kepada Allah, baik secara rahasia atau terbuka, dengan memenuhi
slarat-slarat dan rukun png telah dijelaskan oleh imam-imam mujtahid.

Inrw quruarul fajri kaaru masy-huudaa : sesungguhnya sembaltyang
subuh itu bennr-bennr disal<sikan oleh malaitar.

Sembahpng subuh itu disaksikan oreh malaikat, karena pada waktu itu
berkumpullah malaikat malam dan malaikat siang ser.ta menpksikan sembahpng
subuh. Sesudah itu, barulah malaikat )ang telah berjaga pada malam hari itu
naik dan tinggallah malaikat png berjaga pada siang hari.-

l(ata ar-Razi: *Pada waktu subuh itu, manusia menpksikan bekas-bekas
kodrat (kekuasaan) Allah dan keindahan hikmah-Np di langit dan di bumi. pada
waktu itulah, sinar png terang-benderang menghilangkan liegelapan malam dan
waktu itulah orang tidur, kembalilah perasaan pancaindera yang berpisah dari
mereka selama mereka tidur.'2s

27 Kaitlran de4gan S.2: al-Bagrah, l4g-252.
2t Baca al-Mahasin:39@.3968 r,nhk melentkpi tafsir ayat ini. I.H.
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Wa mirwl laili Ia tatwiiad bihii : Pada sebagian malam hnri hendaklah

knmu bertahaiud.

Berjagalatr pada sebagian malam dan bertahajudlah pada waktu itu. Inilah

permulaan perintah png ditujukan kepada Nabi saw. untuk melaksanakan tugas

qiyamul lail : sembahlang malam, sebagai tambahan atas sembahyang-

sembahlang Png difardhukan.

Diriwaptkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra.:

.jJYrr;,J6 r *'KJ fi|pfi efr-Jrt di,',9 *:-d,5t
" Sesungguhnya Nabi saw. perruh diWtya tentang marakah sembahyang yang lebih

utanw sesudah sembattyangfardhu, mala Nabi meniawab: 'Sembalryang malam."

Dalam beberapa hadis sahih png diterima dari Aisph, Ibn Abbas, dan

sahabat-sahabat lain, menetapkan bahwa Nabi bertahajud sesudah beliau tidur
lebih dahulu.

Natfilatal bkn : Sebagai sembaltyang nmbahan bagimu.

Sembahpng malam itu menjadi fardhu atas dirimu, hai Muhammad, dan

menjadi sunnat bagi umatmu.

',Asaa ay yab' alsalu mbbulu mqaamam mahmuudu : Mudah-mudahnn

Ttuhnnrnu mmganglatmu pada p osisi yang terpuj i.

Laksanakan apa )ang Aku perinahkan, kata Allah, supala Aku menempatkan

kamu pada hari kiamat di tempat png terpuji. Yaitu tempat lang karena kamu

mendudukinya, maka kamu dipuji oleh segenap makhluk'

I(ata Ibn Jarir: 'Kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa lang dimaksud

dengan 'maqammnfunud : temPdkedudukan yangterpuji, )aitu maqam syafrat.

Atau tempat Rasulullah berdiri pada hari kiamat memberi s1afaat."

Diriwalatkan oleh an-Nasa-i dan al-Hakim dari Hudzaifah bahua Allah
mengumpulkan manusia pada hari kiamat di suatu daUran pn! luas. Maka tidak
seorang pun )ang dapat berbicara. Yang mula-mula dipanggil adalah Muhammad.
Inilah "maqam mahmud" png disebut oleh Allah dalam alat ini.2e

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Jabir, bahwa Rasulullah bersabda:

"Bamngsiapa setelah selesai mendengar adzan membaca 'Allaahumma rabba

lnadzihidda'watitnarurati washslalaatil qoa-imati aati Muhammafonilwasiilan

D Al-Bukhari 65:17 no. 787: Itn Jarir j.l5: hlm. 145.
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walfadhiilatawab'atslwmaqaanammalmwudan ta-dzjiwa'adntut (Wahai Tuhar*u,
wahai ruhan yang mempunyai seruan yang sempunn ini dan sembattyang yang
dikerialrnn ini, beilah kepada Muhammadwasitah dan teeutamaan sena bangkitlnh
dia kepada mltqamyang terpuji yang Engkau janjiknn kepadanya)', maka wiiioun
bagirrya syafaatku."

Diriwayatkan oleh at-T[rmudzi dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Nabi saw.
bersabda:

Ayr,?ii ;tr,O e *e, iA*; t^Ut(;( ;v;6,^itl
.Oqezly,ro#T;tt6-e

'Aku ini penghutu anak Adam pada hnri kiamat. Tidak ada kemegahan *r,
karennnya. Di tangankulah liwaa-ulhamdi, tidak ada kemegatan bagiku pareninya.
Dan tidak seomng pun rwbi pada rni itu sejak Adam dan lain-tain, metaininn
semuanya di bawah panji-panjiku."

wa qur rabbi ad-khilnii mud-khala shidqiw wa akhrijnii mukh-raja
shid.qin: Dan latalanlnh: "wahai Tfuhanhl masukikanlah afu l<e tempat
yang benar dan l<elrurlanlnh afu dnri tempat yang benar pula."
ucapkanlah selaku orang )ang berdoa: 'wahai Tirhanku, masukkanlah aku

ke semua tempat, png Engkau menghendaki aku masuk kq dalamnla, baik di
dunia ataupun di akhirat, yaitu ke tempat lang benar dan orang lang masuk ke
dalamnya berhak disebut sebagai 'orang lang bentr' dalam ucapan dan perbuatan.
Keluarkanlah aku dari tempat lang benar dan orang png keluar dari padanp
berhak dinamai sebagai "orang yang benar.'

Ringkasnp, masukkanlah aku ke suatu tempat dalam keadaan diridhai oleh
Allah seperri halnp Nabi saw. dimasukkan ke Madinah selaku muhajir (orang
yang berhijrah) dan dimasukkan ke Mekkah sebagai orang yang dapat
menundukkan kota itu.

Keluarkanlah aku dengan kondisi terpelihara kemuliaanku, sebagaimana
halnya Engkau mengeluarkan aku dari Mekkah berhijrah ke Madinah.

waj'al lii mil lndunlw suHhaanan ru-shiirua : Dan jaditanlah untuk:lat
dnri sisi-Mu l<etemngan yang memberitan pertolongan.

Jadikanlah unrukku orang )ang dapat menguasai hujjah dan keterangan
sehingga aku mampu memuaskan orang-orang png mendengar seruan dengan
hujjah-hujjah png kuat dan supaya Islam bisa memperoleh kemenangan ams
orang-orang kafir.
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Wa qul jaa<tl haqqu wa ruhaqal boa+hilu : I{atalanlnh: "Setelah datang

l<ebenamn dan binnsalah l@batalnn.'

IQtakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik bahwatelah datang

kepada kebenaran 1ang tidak dapat diragukan, yaitu al-Qur'an, iman, dan ilmu

yang bermanftat. Dengan kedatangan 1ang hak @enar), lenlaplah kebatalan

mereka, yaitu syirik dan semua yang berlawanan dengan kebenaran.

Iruul baalhila kaatu znhuuqaa : Sesungguhnya lcebantan iru pasti lenyap .

Kebatalan memang tidak bisa bertahan lama, karena tidak mempunyai sendi

untuk tetap bertahan.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud, ujarnp:

"Nabi saw. masuk ke Mektcah pada hari penaklukannya. fuda waktu itu di sekinr
Kakbah tbrdapat 360 berhala, maka Nabi pun menusuk berhnla'berhal.a itu dengan

sepotongkayuyangadaditangarutya, sertamengucaplcan: 'Jaa-alhnqquwauhnqal

biathilu, innal baathitn l<anna uhuuqan. Jan-al haqqu wa maa yubdi-ul baathilu

wa moayu'idu = Tblah futang kebenamn dan telah lenyap kebatalan, sesungguhnya

kebanlan itu pasti lenyap. Telah datang kebenamn dan tiadalah kebatalan itu

memulai sesulttu dan tiada mengulnngirrya."

Wa nunazzilu minal qur-aani maa ha.wa syifaa-uw wa mhmatul lil
mu,miniin : Dan l(ami menurunlun dnri al-Qur'an Sesuatuyang menjadi

perutwar dnn meniadi rahmat bagi semua omng mulCInin.

I(2mi (Allatl) menurunkan kepadamu al-Qur'an, wahaiRasul. Dari al-Qur'an

itu terdapat sesuatu yang menjadi penawar bagi semua penpkit jiwa, penyakit

tubuh (fisik), dan penawar bagi semua penyakit serta menjadi obat bagi umat dan

perseorangan serta menjadi rahmat bagi semua orang yang beriman.

Al-Qur'an telah mengeluarkan orang Arab yang bodoh, tidak memakai sepatu,

dan berkaki telanjang itu menjadi umat yang berilmu tinggi dengan kebudayaan

yang mencapai puncak kemajuan dan kekuasaan yang menakjubkan. Mereka

mampu menundukkan kaisar-kaisar Persia dan kaisar-kaisar Romawi-3o

Wa laa yaziidttzlt zhaalimiiru illan klwsaaraa : Dan tidak bertambah

untuk orang-omng yang zalim l<ecuali hnnya kerugian.

Hal png telah dijelaskan itu diperoleh para mukmin )ang menghadapkan

hatinp kepada al-Qur'an dengan rasa tunduk dan khusyuk serta terlepas dari

sikap sombong, dengki, dan benci. Bagi orang-orang zalim lang jiwanya penuh

dengan rasa takabur, benci, dan dengki, maka hanya kerugianlah yang terus

bertambah baginya.

30 Baca al-Mahasin X: 3977-3979.
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wa i4zaa an-'amnaa 'alal insaani a'm4lu wa na<ut bi jaanibihii :
Apabila lfumi membei nilonnt kqada manusia, niscaya dia berpaling dan
menjauhlan diri.

Apabila Kami memberikan nikmat harta, nikmat kesehatan, kemenangan,
dan pertolongan kepada manusia, maka dia pun berpaling dari ketaatan 

-dan

ibadat serta menjauhkan diri dari kebenaran. Memang Oemitiantah kebiasaan
orang-orang png takabur.

wa i&ru mas s ahusy syamt kaatu w-uus at : Ap abita ranus ia iru dilimp a
lcesulamn, dia betpurus asa.

Apabila manusia tertimpa bencana, maka dia pun berputus asa dari berusaha
memperoleh kebajikan. Tegasnya, jika manusia ditimpa oleh kepapaan dan
kemiskinan atau penyakit, maka dia berputus asa untuk mencari rahmat Allah.
orang png berputus asa seperti itu adalah orang )ang mengingkari nikmarNp.

Qd kuauy ya'malu 'alaa syoakilatihii : I{ataranrah: ',Masing-masing
manusia bel<erja manurut jalnn yang disutainya.,

IQtakanlah, hai Muhammad, sesungguhnla orang )ang bersyukur dan orang
yang mengingkari nikmat, masing-masing menuruti maztraunp dan jalan pnl
bersesuaian dengan keadaannp dan sesuai pula dengan tabiat kejadiannp. 

- -

Fa mbbukum a'lannu bi man huwa ahdu sabiilaa : *Mal(a 
Tfuhanmu

lebih mengetahui siapa yang lebih mendapa paunjuk dan turus jalannya.,,

TUhanmu lebih mengetahui siapa orang )ang mendapatjalan )ang lebih terang
dan lebih condong kepada kebenaran. Maka Allah akan membeil patrata kepadi
orang )ang mendapat petunjuk dengan sesempurna-sempurnanya. atuniuga ieuitr
mengetahui orang )ang sesat jalannp dan akan ,.nyik *pdengan sftsa png
lapk diterimanp.

KESIMPULAN

Dalam ayat-awt ini kita disuruh sangat mengutamakan ibadat agar Allah
memberikan pertolongan kepada kita, dan Dialah yang menolak semua perbuatan
makar musuh. Allah pun berjanji kepada Muhammaduntuk memberikan maqam
png terpuji dan bahwa al-eur'an png telah Dia nrrunkan mengandung p.ni*,
bagi jiua atas segala penpkit keperca5aan, sebagaimana aleur,L menambahkan
kerugian kepada orang png kafir.
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643

(85) Dan mereka bertanya kepadamu
tent4ng ruh. Katakanlah: 'Ruh itu
xd2lah urusrn TUhanku. " Ihmu tidak
diberi pengetahuan, melainkan
sedikit sekali.3r

TAFSIR,

Wa yas<luutwlu 'anir ruuli : Dail mcrelw bertanya kepadamu tentang
ruh.

Mereka bertanp kepadamu tentang ruh, lang merupakan sumber daripada
kehidupan sehingga hiduplah tubuh. Apakah ruh itu qadim atau baru?

Qulir ruultu min amri mbbii : Katalwnlnh: 'Nth itu adalnh urusan
Tbhanht."

I(atakanlah, hai Muhammad, kepada mereka bahwa ruh itu merupakan salah

satu urusan dari berbagai urusan Tilhanku. Atau merupakan suatu hal png hanla
Allatr sendiri png mengetahuinla.

Mengenai hakikat ruh ini terdapat beberapa pendapat. Dua di antaranya

adalah pendapat )ang patut kita perhatikan dan kita hargai, pitu:
1. Menurut pendapat ar-Razi dan Ibn Qayyim dalam kitab ar-Rrh, ruh adalah

jisim nurani @erupa cahala) png hidup, png bergerak, dari alam tinggi,
)ang tabiatnlatidak sama dengan tabiattubuh png dapat dilihat dan dipegang.
Ruh berjalan dalam tubuh, seperti air png mengalir di dalam bunga mawar
dan seperti minpk berjalan di dalam zaitun dan seperti api berjalan di dalam
rrilg: Ruh memberi hidup kepada tubuh yang kasar ini selama tubuh masih
dapat menerimanla dan tidak terjadi sesuaft png menghalangi perjalanannla.
Apabila terjadi sesuatu png menghalanginla, maka matilah dia.

2. Al-Ghazdi dan Abul Qasim ar-Raghib al-Fahani berpendapat bahwa ruh itu
bukan tubuh dan juga tidak bersifat tubuh. Ruh bergantung pada badan
haryalah di dalam mengurus dan menyelesaikan semua kepentingan tubuh.32

3t Kridrrn dengan bagian awal 5.16: an-Nahl; S.18: al-Kahfi; S.25: al-Frrgan; dan S.28:
al-Qashash.

32 Baca al-Milahnt NiN: lbnHm; al-Mahasin X: 3981-3995.
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Wa man urtiftum mitul flmiillaa qaliilaa : I{omutidakdiberipengetahlaln,

melainlun sedikit sel(ali.

Ilmu png diberikan oleh Allah kepada kita hanyalah sedikit sekali. Mengenai

ruh png kamu tanpkan, hal itu merupakan masalah-masalah yang hanya Allah

sendiri yang mengetahuinP.

Tentang masalah 'ruh' lang terdapat dalam apt ini terdapat tiga pendapat

ulama. Ada png berpendapat bahwa png dimaksud dengan ruh dalam alat ini

adalah al-Qur'an. Allah memang beberapa kali menggunakan kata ruh dalam arti

al-Qur'an. Mengapa al-Qur'an juga dinamai ruh, karena dengan kitab suci itulah

jiwa dan akal manusia menjadi hidup.

AI-Hasan dan Qatadah menFtakan bahwa png dimaksud dengan ruh dalam

ayat ini adalah Jibril. Pada beberapa tempat di dalam al-Qur'an, Allah menamai

librit dengan ruh. Jumhur berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ruh di sini

adalah ruh png menjadi tiang tonggak kehidupan jasad (fisik) ini'

Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud: 'Pada suatu hari Rasulullah menerima

sekelompok orang Yahudi, maka sebagian dari mereka mendesak kepada

Sesamanya: 'Thnyakan kepada Muhammad tentang ruh.' Di antara mereka ada

yang menjawab: 'Janganlah kamu menanyai dia, saya khawatir dia akan

menerangkan kepadamu hal-hal )xang tidak kamu senangi." Kemudian mereka

bertanya kepada Nabi tentang ruh, dan sesaat lamanla Nabi terdiam, tidak segera

berbicara. Aku mengetahui bahwa pada masa itu Nabi sedang menerima wahyu,

dan barulah setelah itu beliau membacakan alat ini.

KESIMPU LAN

Dalam ayar ini dijelaskan bahwa Allah png mengetahui hakikat ruh,

sedangkan ilmu manusia tidak mampu menjangkaunla.

644

(86) Sungguh, jika IGmi menghendaki,
tentulah Kami menghaPuskan aPa

png telah IQmi wahyukan kepada-

mu. Kemudian dengan penghaPusan

itu, kamu tidak memperoleh orang

yang dapat menolongmu terhadaP
Kami.

Kecuali karena suatu rahmat dari
TUhanmu. Sesungguhnya keutamaan

Allah adalah sangat besar untukmu.

ttrw;r;$gs:tlvil:65
ui6Wr,!(4fiL
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(88) Katakanlah:'Sungguh, jika manusia
dan jin berkumpul untuk membuat
seperti al-Qur'an, pastilah mereka
tidak mampu membuatnya. Meski-
pun sebagian dari mereka menolong
sebagian lang lain."

(89) Sungguh, Kami telah mengulang-
ulangi berbagai macam perumpa-
maan dalam al-Qur'an. Tetapi
kebanyakan manusia enggan, kecuali
mengingkarinya.

{E!}ri';tl#+t${'S
{9"t;iill4XrrtiF,16\.g,JIV) )

@Wdi#'tglSt:;i;tf:ist;
i$ r r'rlo, *tfll)i3%'";)tU!;iJtrii.t *WIrfr'"rY

;Y

@Yf$-dt($$#tg.
7--

TAFS!R

Wa bin syi'nry la nadz-habanru bil h4zii auluirua ilailu : Sungguh,
jila lfumi menghendaki, tentulnh Kami menghapusknn opayang telah Knmi
walryukan kqadatnu,

Demi Allah, sungguh jika Kami berkehendak, pastilah Kami menghapuskan

al-Qur'an dari dada (hafalan) dan lembaran Mushhaf, tidak IQmi tinggalkan
sesuatu bekas dan menjadilah kamu seperti dalam keadaan sebelum al-Qur'an
diturunkan, pitu kamu tidak mengetahui apa kitab dan apa iman.

Dari png sedikit ini, yang telah Kami berikan kepadamu, jika Kami
menghendaki dapat pula l(ami menghapuskannla sampai kamu kembali dalam
kegelapan jahil (kebodohan). Sumber ilmu adalah al-Qur'an png telah diwahyukan
kepadamu. Jika Tuhan menghendaki dapat pula melenyapkan dan
menghapuskannya dari hafrlan dan tulisan.

Tbumma laa tajidu laka bihii 'abirwa wakiilaa : I{emudian dcngan
penglnpusan itu, lumu tidak mernperoleh omng yang dapat menolongmu
terhadap lfumi.

'IGmudian kamu tidak mendapatkan seseorang png kamu dapati berpegang
kepadanp untuk mengembalikan al-Qur'an png telah.IQmi lenppkan dari dada

dan lembaran kertas.

Illanmhmaam mirmbhikn : I{ecuali larena suatu mhmat dnri Tfuhnnmu.

Akan teupi karena suatu rahmat png besar dari TUhanmu, maka TUhan

tidak menghilangkan dari hafulanmu dan dari lembaran kertas. Kata ar-Razi:
'Allah memberi dua macam nikmat kepada para ulama. Pertama memudatrkan
mereka memperoleh ilmu, kedua mOfrielihara ilmu itu pada diri mereka."

Inru fadh-lahuu lcoatw 'alailu kabiilaa : Sesungguhrrya keutamaan Allah
adalah sangat beSar untulonu.
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Keutamaan Allah kepadamu memang sangat besar sekali. Dia telah

mengutuSmu (Muhammad) kepada manusia sebagai basyir danrudzir. Selain itu
Dia menurunkan al-Qur'an serta mengekalkanrya dalam hafalanmu dan hafalan

parapengikutmu. IGmudian kamu dijadikan sebagai penghulu anakAdam, penunry

seluruh nabi, dan kamu diberi maqam png terpuji.

Untuk menegaskan keutamaan alQur'an dan kemuliaanrya, Allah berfirman:

$al la inijtama'atil insu waliinnu 'aloa oy ya'tuu bi mits'li haa,ilztl qur'
aani laa ya'tuutw bi mits-lihii wa lau kaatu ba'dhtthum li ba'dhin
zhahiirua : I(atalunlah: "Sungguh, jilu manusia dan jin berhtrnpul untuk

membuat sqerli abQur'an, pastil"ah merelu tidak nwmpu memhntrya.
Meskipun sebagian dari merela menolong sebagianywng lain."

Katakanlatl kepada para musyrik seperti seorang )ang menantang: 'Demi
Allah, ualaupun segenap manusia danjin berkumpul dan besepakat untuk membuat

kitab seperti al-Qur'an, baik dalam segi balagfiah, makna ataupunhukum, mereka

tetaplah tidak dapat membuatnya. Meskipun di antara mereka terdapat tokoh

batrasa )ang sunggph mendalam ilmunp dan -sekali lagi- meskipun mereka

tolong-menolong.

Al-Qur'an adalah suatu mukjizatyalrt1 abadi, suatu hujjah png kekal png
telah diminta supala orang-orang Arab mendatangkan sepertinla. Mereka adalatt

orang-orang png terkenal tinggi ilmurqa dalam masalah battasa, sedangkan Nabi
saw. adalatr seorang yang wwni (tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis).

Kalau mereka )ang tinggi ilmurya tidak dapat menjauab tantangan itu, maka

yang selain mereka lebih-lebih. Karenanla, )akinlah kita batrwa al-Qur'an ini
datang dari Allah sebagai suatu mukjizat yang abadi bagi Muhammad saw.

Wa bqad slunafitaa lin natsi fii tua4ztl'quruani min kulli ma4salin :
Sungguh, Kami telnh mengulang-ulangi berbagai mocarn perumparuMn
dalnm al-Qur'an.

Kami sungguh telah mengulang-ulangi perkataan-perkataan Kami dengan

berbagai macam cara dan Kami ulang-ulangi penjelasan IQmi dengan berbagai

macam kata. Ada yang bersiftt suruhan, bersifat laraqgan, pelajaran, petunjuk,

riwayat, ada yang bersiftt pemberiuhuan, hukum dan perundang-undangan.

Fa abaa akisarun naasi illu kufuma : Tetapi kcbanyalun manusia

eng gan, l<eanli mmginglarirrya.

Walaupun demikian png telah IQmi lakukan, kebaryakan manusia tidak
mau meneriman dan tetap dalam kekafiran serta berpaling dari kebenaran.
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KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa di antara nikmat-Np png
dicurahkan kepada Nabi-Np adalah mengekalkan usia Kitab (al-Qur'an), hafalan
Nabi dan hafalan umatnla. Al-Qur'an ini sungguh merupakan suatu mukjizat
yang abadi dan tidak Uisa riitandingioleh manusia.

645

(90) Dan mereka berkata: "Kami sama
sekali tidak membenarkan kamu,
sehingga kamu memancarkan suatu
mata air unruk kami dari bumi."

(91) Atau kamu mempunlai suatu kebun
kurma dan anggur yang di celah-
celahnya terpancar sungai-sungai.

(92) Atau kamu menggugurkan langit
menjadi berkeping-keping, sebagai-
mana yang telah kamu katakan. Atau
kamu mendatangkan Allah dan ma-
laikat berhadapan muka dengan
kami.
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dan kami sama sekali tidak mem-
benarkan kamu karena naik itu,
sehingga kamu menurunkan sebuah
kitab untuk kami, yang kami
membacanya. IGtakanlah:'Maha
Suci Tirhanku. Bukankah aku ini
hanya seorang manusia )ang diutus
oleh Allah?"

(94) Tidak ada png menghalangi manusia
dari beriman, ketika datang pemnjuk
kepadanya selain dari ucapan
mereka: lApakah.Allah mengunrs
manusia untuk menjadi rasul?"

(95) Katakanlah: 'Seandainp di bumi ini
terdapat malaikat-malaikat yang
berjalan dan berdiam di dalamnya,
tentulah kami menurunkan kepada
mereka seorang malaikat sebagai
rasul dari langit."
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(96) Katakanlah: "Allah cukup untuk
menjadi saksi antara aku dan kamu;
sesungguhnya Allah adalah Maha
Mengetahui lagi Maha Melihat
semul hamba-Nya.."33

(97) Dan banngsiapa yang Allah memberi
petunjuk kepadanya, maka dialah
yang mendapatkan petunjuk. Barang-

siapa yang Allah menyesatkan, maka
kamu sama sekali tidak mendapati
seorang pun penolong bagi mereka

selain Allah. IGmi mengumPulkan
mereka pada hari kiamat dalam
keadaan muka tertelungkup dengan

kondisi buta, bisu dan nrli; tempat
mereka adalah jahanam. TiaP kali
apinya mereda, Kami menambahkan
nyalanya untuk mereka.

(98) Itulah pembalasan kepada mereka
yang disebabkan sikap mereka
mengufuri alat-alat Kami dan mereka

berkata: i{pakah kita setelah men-
jadi tulang dan abu akan dibangkitkan
(dihidupkan) lagi sebagai suatu
makhluk yang baru?"

(99) Apakah mereka tidak mengetahui.
sesungguhnya Allah yang telah
menjadikan langit dan buni berkuasa
menjadikan yang serupa dengan
mereka? Alhh telah menjadikan
untuk mereka suatu waktu Png tidak
dapat dingukan lagi. Maka orang-
orang zalim merasa enggan, kecuali
mengingkari nilanat.

(100)Katakanlah:'Seandainya kamu
memiliki perbendaharaan rahmat
Tuhanku, tentulah kamu akan
menahannla karena takut akan PaPa
(miskin). Manusia memang sangat

kikir.
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TAFSIR

Ylh qaalw lan nu' milw lalu hmoa tnfr tt t lanoa mirul ar4hi yambut' aa :
Dan merela furlata: "I{ami santa sel<ali tidakmembernrkan lutnu, sehingga

kamu merwncarlan swfiu n ata air unruk lumi dari bumi."

Para gembong musyrikin di Mekkah, seperti Utbah, Spibah, Abu Sufpn,
dan an-Nadhar berkata: "Kami tidak akan membenarkan kamu, hai Muhammad,

sampai kamu memancarkan mata air dari bumi ini untuk kami,"

Permintaan mereka itu sebenarnla mudah dipenuhi oleh Allah. Seandainya

Allah berkehendak, tentulah Dia akan memenuhi permintaan itu. Tetapi Dia
mengetatrui batrua mereka itu tidak mengambil petunjuk, meskipun permintaannya

itu dipenuhi. Mereka tetap ingkar.

Au takuufia lalu janrutum min ru-khiiliw wa 'iiubin fa tulaiiiml anhaam
khilaabhoa tafiiima : Atau lamu mempurryai suatu kebun fu,rma dan

anggur yang di celah-celahtrya terpancar sungai-sungai.

Atau kamu mempunlai sebidang kebun kurma dan anggur )ang di dalamnp
mengalir sungai-sungai sehingga sempurnalah pertumbuhan kurma dan

mendatangkan buah png banpk.

Att tusqi-tlws sam(ta-tt letman za'atnta 'abinoa kisafan : Atau lumu
menggugurlan bngit meniadi berkcping-kqing, sebagaimnnn yang telah
lamu latalan.

Atau kamu menjatuhkan langit berkeping-keping kepada kami.34

,4u ta'tiya billoahi wal mala*iluti qabiilaa : Atau lumu mmdntanglan
Allah dnn malailut berlwdapan mula dcngan knmi.ts

Atau kamu mendatangkan Allatr dan malaikat kepada kami untuk menjelaskan

bahwa kamu adalah seorang rasul dari sisi Allah.

Auyakuuru lafu bainm min ukh-rufin : AIau lumu mempurryai sebuah

rumnh dari emas.

Atau kamu mempunyai sebuah rumah png dilapisi emas. IGmi, kata para

musyrik selanjutnya, mengetatrui bahwa kamu adalatr seorang ptim yang miskin.
Apakah Ttrhan tidak mempunlai seseorang untuk dijadikan rasul selain keponakan

Abu Thalib?

Y Baca S. 84: al-Insyigaq, f .

ti Kaidoo dengan bagian alfiir S.51: adz-Dzaarilaaq awal S.27: an-Nml; S.2l: al-Anbi),aa'.
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Au tarqaa fis samaai walan nu?mina li ntqiyyilu hattoo turuzzila 'alainaa
kitaaban twqru-uhuu : Atau lumu naik ke lnngrt, dnn lami samn selali
tidakmqnbqarlan lanrw lanena raik itu, sehingga lannu mmurunlant sebuah
kitab untuk lanni, yang lami membacanya.

Atau kamu naik ke langit melalui sebuah tanggadan kami melihatmu naik.
Tetapi kami tidak akan membenarkan kamu bahwa kamu naik ke langit, jika
kamu tidak menurunkan sebuatr kitab dari langit, png kami dapat membacanla
dengan bahasa kami png menjelaskan bahwa kamu adalah seorang png benar.

Inilah enam pertanlaan )ang diajukan para musyrik kepada Nabi saw. untuk
menjawab pertanlaan-pertanlaan Quntutan) itu, Allah berfi rman :

Qul subhaaru mbbii lul kuntu illaa ba-syarar msuulaa = Kataranrah:
"Maha suci Tfuhnnht. Bulanlah afu ini hnnya seomng manusiayang diutus
oleh Allnh?"

I(atakanlah, hai Muhammad, kepada mereka selaku orang,yang heran
menerima usul-usul atau tuntutan yang mereka ajukan dan selaku orang )ang
menyucikan Tuhan dari penpkutuan dengan seseorang (sesuatu): 'Aku ini hanplah
seorang rasul. Rasul hanya dapat mendatangkan apa )ang disampaikan oleh Allah
kepadanp menurut kemaslahatan png dikehendaki-Np. Aku tidak mempunyai
kemampuan untuk memenuhi permintaan-permintaanmu itu. Hanp Allahlah yang
bisa berbuat sekehendak-Nya. Jika berkehendak, Dia memperkenankan
permintaanmu. Jika tidak berkehendak, maka Dia tidak memperkenankan
permintaanmu.

w maa manta'an noasa ay yu'minwt idz-jao<hwtd hudoa illaa an qaalur
a ba'a4sallaahu ba-syamr rusuulaa : Ttdak ada yang mmgtatnngi ntanusia
dai beriman, l<etila datang paunjuk kqadonya, serain dari ucapan merela:
"Apalwh Allah mengutus mnnusia unrukmenjadi msul?,,

Tidak ada yang menghalangi kaum musyrik Mekkah beriman kepadamu
sewaktu datang uahyu png disertai berbagai macam mukjizat, kecuali png
beri'tikad bahwa rasul itu bukan manusia. Karena itulah mereka berkata: "Apakah
Allah mengutus manusia menjadi rasul?"

Qul lau lwaru fil ar4hi malaa-ikntuy yam-syuuru mtilh-mainniilu la
nazznlnaa 'alaihim minas samaa-i malalur msuulaa : I(atalanlah:
"seandainya di bumi ini terdnpat matnilut-mnlaitat yang berjatan dan
berdiam di dalamnya, tentulah l{ami menurunlun kepada merela seomng
malailat sebagai msul dari langit."

seandainya di bumi terdapat malaikat yang berjalan seperti manusia dan
bermukim seperti manusia, hidup bersama manusia png lain dan terdapat saling
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pengertian di antara mereka serta keadaannya diketahui oleh manusia ramai,

tentulah Kami menurunkan para malaikat dari langit sebagai rasul-rasul Kami

untuk menjadi peunjuk dan pemberi pelajaran kepada manusia.

Thbiat malaikat tidak mungkin berkumpul dengan manusia. Tidak mudah

manusia bercakap-cakap dengan malaikat dan juga tidak bisa saling memahami.
Oleh karenanp l(ami tidak mengutus malaikat kepada mereka, namun IGmi
mengutus manusia-manusia pilihan.

@tt kalaa billaahi syahiidam bainii wa bairukum : Katalantnh: 'Attah
cuhtp untukmenjadi sal<si antam aht dnn l(amu."

Katakanlah, haiMuhammad, kepada mereka: 'Cukuplah Allah menjadi saksi

dan menjadi hakim antarr aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang telah aku
datangkan kepadamu. Sekiranp aku berdusta terhadap Allah, tentulah Dia
mengazab aku dan menyilaaku."

Inruhut kaatu bi 'ibadihii klubiimm ba-shiima : "Sesun*Buhnya Allah
. adalah Mahn Mengaafui lagi Maln Melihat semuo hamba-1,{ya.'

Allah meliputi semua hanba-Np, baik yang lahir maupun )ang batin. Dia
Maha Mengetahui siapa png berhak menerima ihsan dan perhatian serta siapa
yang layak menerima kecelakan dan kesesatan.

Wa nay yahdillaahu la hwal muhtodi wa nry yudhJil fu lan tajido lolrum
auliyaat min dw.nihii : Dan bamngsiapa yang Allah rnemberilan pefinjuk
kqadarrya, nula dinlahyoq mendopat perunjuk. Bamngsaiapayang Allah
meilyesatkan, malra lamu sana selali tidak mcndapati seomng pun pmolong
bagi merela selain Allah.

Hai Muhammad, janganlah kamu bersedih hati karena perbuatan mereka
itru. Sebab, barangsiapa memperobh paunjuk Allah kepada kebaikan, maka dialah
png mendapatkan petunjuk dan uufik. Dia memang condong kepada kebaikan.
Sebaliknp,.orang png disesatkrn oleh Allah, kamu sama sekali tidak akan
mendapatkan penolong untuk menbantunla selain dari Allah, png menunjuki
mereka kepada kebenaran dan merghalangi azzb agar tidak menimpa mereka.

Wa rukh-syuruhum yaumal qiyaanati 'alaa wujunttihim 'unqtaw wa
bubnaw wa shumman : I(ani mengumpullun merela pada hnri kiamat
dalam keadoan mula tenelunfitp dcngan l<ondisi buta, bisu dan tuli.

Pada hari kiamat mereka dikmpulkan di tempat hisab sesudatr mereka
dibangkitkan dari kuburnp dalam badaan buta, bisu, dan tuli, sebagaimana di
dunia mereka tidak mau berbicara te[ang kebenaran dan tidak mau mendeng4rkan
kebenaran. Maka di akhirat mereka jrga tidak melihat sdsuatu png menyejukkan
mata.
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Walhasil, mereka dihidupkan kembali dari kuburnp dalam keadaan atau

rupa paling jelek. Allah mengumpulkan mereka dalam keloppok mereka lang
buta, bisu, dan tidak mendengar. Mereka pun ditarik di atas tanah dengan muka

tertelungkup.

Ma'waahum jahnnrwmu kullamaa klubat zidnathum sa'iilaa : T?mpat

merela adalah jah.anam, tiap lali apinya mereda, I(ami menambahlan
rryalanya untuk merel(a.

Setelatr perhitungan semua amalan selesai, mereka pun ditempatkan di dalam
jahanam. Setiap kali npla apinya reda setelah membakar daging dan tulang-

tulang daripada nrbuh mereka, maka mereka pun diberi kulit, daging, dan tulang

baru, sehingga npla api kembali membesar seperti semula.

Dznalilu jazaau-hum bi antuhum lufaruu bi uyaatirun wa qaaluu a i'
dzna kuntua 'i-zhaamaw wa rafaatan a inrua la mab'uulsuuru khalqan
jadiidoa : Irulah pembalasan kqada mcrcluyvng disebablan oleh sikapnya

mengufui ayat-ayat Kami dan mercla berlata: "Apakdh kita setelah menjadi

rulang dan abu alan dibangkitlan (dihidnplun) lagi sebagai suatu mnl'kluk
yang baru?'

Azab png Kami timpakan kepada mereka, yaitu membangkitkan mereka

dalam keadaan buta, bisu, dan tuli, adalah sebagai oembalasan png lalak mereka

terima atas kekafirannp dan pendirianrya yang rnenolak adanp hari bangkit.

A walam yarau annallaahal la4zii khabqas sama,awaati wal ardha
qaadinn 'olaa ay yaldt*qa mitslahtt r, : , pal(olt merela tidak mengaahui

sesungguhnya Allah yang telah meniadilan langit dan.bumi berhtasa
menjadilan yailg serupa dengan merela?

Apakah mereka tidak mengetahui dan tithk metihat bahwa Allah telah

menjadikan mereka, telah menjadikan langit dal segala isinla, telah menjadikan

bumi dengan segala keajaibannya, dan berkuaejuga menjadikan orang serupa

mereka setelah mereka lenpp dan binasa? Aplkah mereka ber4nggapan bahwa

menjadikan mereka lebih mudah daripada merjadikan langit?

. Wa ja'al.a lahum ajalal ha ruiba fiihi: Allah telah meniadilan'untuk
merelu suatu waldu yang tidak dapat dingutun tayi.

Allah menetapkan suatu jangka waktu )alg tidak dapat diragukan lagi untuk

mereka. Tbgasnp, Allah telatl menetapkan kapm qkmnla mengembalikan mereka

hidup lagi dan membangunkan mereka dad kuburnp. Hanp Allahlah png
mengetatrui kapan hari bangkit itu akan datarg.
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Fa abazh zlualimwrw illoa kufuuraa : Mala oruilng-omng ztlim memsa

enggan, kcanli menginglari nilorut.

Walaupun demikian, oftIng-orang png zalim itu tetap mengingkari kebenaran

dan menolak adarya kebangkitan manusia pada hari kiamat. Padatlal hujjah dan

keterangan tentang hal itu telah ryata.

Qul lau antum tamlikiutu klwua-irw mhmui mhbii i4znl la amsalrtum
khasy-yaal infaaqi : Kntalanlah: "Seandainya lumu memiliki perben-

dalmraan mhmnt Thhanht, tentulah lannu alan menahnnnya larena tahtt
alan menjadi papa (mkkin).

Seandainp kamu dapat berlaku sesuka hatimu dalam perbendaharaan Allah,
pastilah kamu juga berlaku kikir karena takut hartanp akan lenpp dan habis.

Meskipun se[enarrya perbendaharaan Allah tidak akan ada habisnp.

Wa lraarul iruaanu qafiuraa : Manusia memtmg sangat kikir.

Manusia memang telah dijadikan bertabiat kikir. Ringkasnya, Allah tidak
memenuhi permintaanmu yang kamu usulkan kepada Muhammad bukanlah karena

merendahkan derajat Nabi-Nya dan bukanlah karena kikir. Tetapi semata-mata
karena hikmat png kamu tidak mengetahuinya.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa setelah kemukjiatan al-Qur'an
nyata bagi orang-orang musyrik dan nyata pula kelemahan mereka yang

menentangnya, maka mereka pun mengemukakan agar Nabi dapat memperlihatkan

enam mukjizat seperti disebut dalam ayat-apt ini. Kata mereka, jika Muhammad
dapat mendatangkan sesuatu tanda mukjizzt itl, maka mereka pun beriman.
Maka Allah menyuruh Muhammad menjelaskan kepada mereka bahwa mukjizat-
mukjizat seperti png mereka maksudkan itu tidaklatl masuk ke dalam tugas
Rasul. Tirgas Rasul hanplah menyampaikan perintah-perintah Ilahi kepada
manusia. Para musyrik meminta supala rasul png diutus itu adalah malaikat,
bukan seorang manusia. Maka Allah menjelaskan bahwa jika penduduk bumi
adalah malaikat, tentu rasulryajuga malaikat. Pada akhirnpAllah menenangkan
hati Nabi saw. dengan menjelaskan bahua hidayah dan keimanan berada di tangan
Allatr. Orang png Dia sesatkan tentu tidak akan memperoleh petunjuk dan mereka
itu akan dilemparkan ke dalam jahanam. Sekiranp Allah memperkenankan
permintaan mereka dengan memberikan kekalaan png berlimpah juga tidak ada
faedahnp. Manusia memang bertabiat kikir.
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646

('o') * *fffliffi'*f,H 
ffifffiil 4W +V +dCr,*j'crit"^'It

ffi:i: y5;,,Y;f i:;'#'#lx\''w'l jJfiFj:tr J6{"a'ga
daangmenemui mcteka,laluFir'atm @5;.:,3r);U
mengatakan kePadanYa:'Sesung-
guhnla aku sudah meryangka bahwa

kamu, wahai Musa, adalah seorrng

Png sudah terkena sihir.'rc

( r02) Musa berkata:'s\ngguh kamy sudah Jl'#l tJjqW$E AY;I{J6

gtffi is;*siti"'$'*{ar;x;Jv 

i," r:*#,ffir#f,:[1ffiffi :w i5t:i"#y1:Jiv6 
Ixm'*mrffiJ:'"#': de6aw 
Itainp.

"*'m,T#l'?ffiinffif#* ,?ii$;z*t*ii'u6;; I

lT:i,T,'ilf Ji:i,'3i.?'Iix; @WFy+{;\r;' iqr;g 
I

terakhir (hari kiamat), Ihmi Pun I
mendatangkan kamu bcrbaur." I

nta, muilsao:;";*r^ boyyiluatin : Dort sunggutr I
Ifumi telah mandatangkott sembilan mu$iztt wg nata kqafu Musa. I
Diriua5atkan dari Ibn Abbas batrwa mukj iatyangsembilan itu adalatr tongkat, I

Engan, belalang, kutu, katak, darah, batu, laut, dan thur. 

I

-, 

** *o* * * ,.51: adz-Dzaariyaa.c, bsgieo aural S.27: arNamt dan S.2l: Iar-Anbiyaa'. 
j
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Allah juga menjelaskan dalam al-Qrr'an enam belas mukjizat Musa, laitu:
l. Berbicara sangat frsih, padahal sebelumnla kurang lancar berbicara.

2. Tbngf,amp menjadi ular.

3. Tbngkat png berubah menjadi ular menelan seluruh ular tukang sihir dan

tongkat-tongkat mereka.

4. Thngannp mengeluarkan caha5a putih.

5. Angin topan.

6. Hama belalang.

7. Hama kutu.

8. IGtak.

9. Darah.

10. Laut terbelah.

11. Batu terbelah.

12. Naungan bukit.

13. T\rrunnp semacam air madu dan burung salwa kepada Musa dan kaumnla.

14. Kemarau panjang.

15. I(ekurangan buah-buahan (sebagai siksa kepada kaum Fir'aun).

16. IGmusnatran harta kekaliaan kaum Musa: gandum, tepung, dan makanan.

Ada png mengatakan bahua png dimaksud dengan mukjizat png sembilan
adalah sembilan hukum, yaitu:

l. Jangan mempersekutukan Allatr.

2. Jangan berzina.

3. Jangan mencuri.

4. Jangan menyihir.

5. Jangan memakan hara riba.

6. Jangan memfitnah orang )ang tidak bersalah kepada penguasa.

8. Jangan memfitnah perempuan png telah bersuami (mulsharuh), dan

9. Jangan melampaui batas (melanggar aturan) pada hari Sabtu. Hal itu berlaku
khusus hanp unnrk orang{rang Yahudi.

Menurut pendapat asy-Syihab al-trftafrji, inilatr tafsir png harus kita pegang

dalam menafrirkan a5at ini.

Fas<l bnii isna-iib : Makn beftanwlah kqada Bani Ismil.

thnlalah, hai Muhammad, kepada Bani Israil png.masih ada pada masamu
dan telah beriman kepadamu, seperti Abdullah ibn Salam dan kauan-kawan,
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agar bertambahlah kepkinanmu dan supala kamu mepkini bahwa apa )ang
dijelaskan itu memang terdapat dalam kitab mereka.

Idz jaa<hum fa qaab bhuu fir'aunu innii la a,-zhunnulu yaa muusaa
mas-huuraa : I{etilu Musa datang menemui merel<a, lalu Fir'aun
mengatalan kqadanya: "saunggultnya alu sudah menyangta baltwa l<amu,
wahni Musa, adalah seoruilg yang sudah terkeru sihir.-

Thnlalatr kepada mereka, supala mereka menjelaskan kepadamu batrva Musa
telah datang kepada orang-orang tua mereka datrulu dengan membawa ayat-ayat
tersebut dan menlampaikannp kepada Fir'aun. Maka Fir'aun pun berkata.kepada
Musa: iAku menpngka, kau watrai Musa, adarah seorang png akalnp ielah
rusak. oleh karenanp kamu mengaku bahwa dirimu adalah seorang rasul."

Sgtla laqad 'alimta moa anznla haa-ulaa-i illaa mbbus samaawaati wal
ar4hi ba-slua-ira : Musa berlata: "sungguh lamu sudnh mengetahui
bahwa tanda-tandayang sanbilot iru fidak diturunlwt metainlant oleh Ttttan
yang mempwtyai langit dan burni untuk menjadi kctemngan yang sangat
jelas."

oleh karena Fir'aun mengingkari kerasulan Musa, walaupun untuk itu telah
didatangkan sembilan buah ayatpng jelas, maka Musapun berkatakepada Fir'aun:
'wahai Fir'aun, sungguh kamu telah mengetahui bahwa )ang menurunkan ayat-
ayat ini adalah rirhan png memiliki langit dan bumi untuk menjadi huilah yang
dapat menuntun manusia yang hati dan pikirannp masih bersih dan lang
matahatinp tidak buta kepada kebenaran.

wa innii la a-zhunruttw yaa fir'aunu mars-buuma : "Dan sesungguhnya
aht menyangla, walni Fir'aun, adntnh seomng yang birusa.,,

Akan tetapi wahai Fir'aun, kata Musa lagi, menurut keyakinanku, kamu
adalah orang )ang binasa dan tidak diberi kesempatan menerima kebajikan. Sebab,
sudah menjadi tabiatmu png tidak mau menerima kebenaran..

Fa aruada ay yastafizznhum minal ar4hi fa agh-ruqnaahu wa mam
ma'ahuu jamii'aa : Mala Fir'aun pun berkehendnk alan memindahlan
Bani Israil dari tannh Mesin lnlu Kami lararntan Fir,aun beserta semua
crang yang menyertainya.

sesudah pertemuan antaraMusa dengan Fir'aun, maka Fir'aun berkeinginan
mengusir Musa dan para pengikutnp dari tanah Mesir. Tetapi Kami (Allah)
menggagalkan keinginan Fir'aun itu, lalu Kami karamkan dia beserta'r"rnuu
Iaskarnp ke dalam laut. Jadi, justru Fir'aunlah png dikeluarkan dari tanah
Mesir dalam keadaan )ang sangat tragis.
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Wa qulrua mim fu'dihii li banii isrua-iilas kuntd ar4lw : Dan sesudah
iru Kami katakm kqada Bani Ismil: 'Berdiamlah dengan anun di nnah
yang dijanjil@n.'

I(ami melepaskan (menyelamatkan) Musa dan Bani Israil. Kami katakan
kepada mereka sesudah Fir'aun mati tenggelam dalam laut: 'Berdiamlah kamu
di tanatr Spm dan itulah bumi png suci png telah dijanjikan kepadamu."

Fa i4zta jaa< wa'dul oa-ffiirtti ji'noa biktm lofafw : "Apabila telah
datctng smt yang temkhir (hari kianat), Ifumi pun mendntanglan l<amu

berfuur."

Apabila saat )ang terakhir atau hari kiamat telah tiba, maka Kami pun
mendatangkan kamu atau membangkitkan kamu dalam keadaan bercampur menuju
ke tempat pemErhentian. Baru setelah itu IQmi menetapkan hukum antara kamu
dengan mereka. Pada saat itu, barulah Kami membedakan mana )ang bahagia
dan mana yang celaka di antara kamu.

647

(105) I(ami telah menurunkan al-Qur'an

)ang mengandung kebenaran. Kitab
itu turun dalam keadaan yang
sungguh terpelihara. Ihmi tidak
mengutus kamu, 6glxinken sebagai

seorang pemberi kabar png meng-
gembirakan dan sebagai seorang
pembawa kabar png mengancam.

(106) IGmi telah mendatangkan kepadamu
al-Qur'an, yang Kami turirnkan
s@ara berangsur-angzur supap karnu
mernbacan5ra (epada manusia dengan
perlalnn-lahan. I(ami telah menurun-
kan sebenar-benarnya, sedikit demi
sedikit.

(107) t(atal<anlah: 'Berimanlah kepada al-
Qur'an atau kamu tidak mengimani-
np; sesungguhnp mereka yang telah
diberi ilmu sebelum alQur'an turun,
apabila dibacakan al-Qur'an kepada-
nya bertiaraplah mereka untuk
bersujud. "

#l,r,rsr;s?;fi:;lwQi;
w,wi,

"r-jJr,3hi6rifi;*;,lfrgg

a6?a4\<Ai,i:*d;l*$$

ffJk;ri$.v,gi:flu;
es

t*1)
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,'o', H:Ifrf#fmffi ,9ii5W:rr'.rs rwu.i)fi, 

I
Ttlhan kami pastilah terjadi." I

(109) Mereka bertiarap dengan dagunya'

serala meftrnsis dan bertambahrah @G#fgtaf*e(i'fiilr; t
kekhusyukan dan kekhudhu'an Imereka. I

rAFsrR 
I

wa bil haqqr anztlruahu : Kami telah menurunkan al-Qur'an yang I
mengandtng lceberwrun. I
Kami menurunkan al-Qur'an kepadamu, hai Muhammad, yang mengandung I

kebenaran dan kebajikan dunia dan akhirat. Di dalamnla rcrdapat perintah untuk I
berlaku adil, berlaku insaf, dm berbudi pekerti mulia. Di dalamqakita dilarang I
berbuat zalim dan mengerjakan perbuatan-perbuatan png tercela. Di dalamnla I
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untuk manusia dengan pertahan-lolan. Kami telah menurwkCIt seberur-

berwrnya, sedikit demi sedikit.

IQmi telatr menurunkan al-Qur'an kepadamu dengan cara berangsur-angsur

menurut kejadian dan keadaan, supala kamu dapat membacakan kepada manusia

setringga mereka bisa menghaftlnp dengan baik serta dapat memahamirya dengan

sempurna.

Al-Qur'an mulai diturunkan pada malam al-Qadar di bulan Ramadhan dan

kemudian diturunkan berangsur-angsur dan sedikit-sedikit dalam waktu 23 tahun

berdasarkan peristiua-peristiwa png terjadi.

Diriwalatkan oleh al-Baihaqi dalam asy-S\u'ab dari Umar batrwa beliau

berkata:

.(3.(i
" Pelajari at-Qur'an lima ayat, lima ayat, kareru libil ruenurunkannya lima ayat,

lima ayat."

Memang, menurut kebiasaan, al-Qur'an itu diturunkan dengan cara demikian.

Pernah juga lebih banpk dari itu, namun pernah juga kurang dari itu.

Qul atminuu bihii au ht tu'minuu : I(atalanlalt: 'Berimanlah kqafu
al-Qur'an anu lamu tidak mengimanirrya.'

IQtakanlah, hai Muhammad, kepada mereka )ang sesat itu, png mcqatakan

batrwa mereka tidak mau beriman hingga kamu dapat memancarkan mata air

dari bumi. 'Berimanlah kepada al-Qrr'an )ang susuftrn kdimatnp tidak dapat

ditandingi oleh jin dan manusia. 
.Ataupun kamu tidak mau mengimaninla, karena

imanmu tidak akan menambah per.[endatraraan rahmat Allah, demikian pula

kamu tidak mau mertgimaninla; tidak akan mengurangi perbendaharaan rahmat

Allah.

htrul la4ziitw uUttl fbtu min qablihii i-&na yUbo 'aloihim yakltilruou
lil adzryni Wodoo. Wa yaquuluutu subltutu ttbbinoa in kaaru wa'du

mbbittot b nufttuloa : Sesrnggulutya mercka yang teWt diberi ibnu

sebelum abQur'an turun, apabila dibacalan al-Qur'an kqadanya'
beniarrylah merelu unrukbenuiud. Merelapwt mengucapkan: 'Maln S:uci

Ttttutt lromu, sesunggufuEa ianii rufun lami pastilah teriadi.'

Jika orang-orang jatlilifh tidak mau beriman kepada al-Qur'an, maka orang

png lebih baik dan png lebih utama daripada mereka, pitu ahlul kitab dan para

ulama mereka akan mengimaninla, bahkan mercka juga inembenarkan al{gr'an.
Mereka mensyukuri kedatangan Rasul Muhammad, lang sudah dijanjikan Oleh

*Ji*ofih'i,9 e t GeQ G"'irgi'
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Allah, seperti Abdullatr ibn Salam, Thmin ad-Dari dan lain-lain. Apabila mereka

dibacakan al-Qur'an, maka bersujudlatr mereka kepada Allah untuk menPtakan

keagungan perintah-Nya dan menyatakan kesyukurannla atas kedatangan Nabi

Muhammad yang telatr dijanjikan oleh Allah dalam kitab nabi terdahulu.

Kata as-Suyuthi dalam al-Iktilbahwa'Asy-Spf i berdalil dengan firman ini

untuk menetapkan bahwa disukai apabila kita membaca zikir dalam sujud."

wa ya-khimturu lil adzqaani yabkuurw wa yaziiduhum khu-syuu.'aa :
Merelu bertiamp dcngan dagunya, seraya menangis dan bertambahlah

l<ekhusyulan dnn l<ekhudhu' annya -

Mereka itu bertiarap dengan dagunya serap menangis karena takut kepada

Allah bila aSat-ayat-Np dibacakan kepada mereka dan pembacaan akan menambah

khusyuk dan tunduk kepada perintatr Allah dan menaatinya.3T

KESIMPULAN

Dalam ayat-aFt ini Allatr menjelaskan ketinggian al-Qur'an dan menandaskan

bahwa al-Qur'an itu adalah sesuatu png hak @enar), diturunkan kepada

Muhammad dengan berangsur-angsur agar mudah dihafal dan dipelajari rahasia-

rahasianp. Kepada orang jahiliph diajukan perkataan 'bahwa mereka beriman

ataupun tidak", namun sebagian ahlul kitab yang mempunlai makrifut png

sempurna tunduk sujud, serap menangis ketika al-Qur'an dibacakan kepada

mereka.

648

(110) Iktakanlah: 'Serulah Allah atau

serulah ar-Rahmaan; nama aPa Pun
yang kamu gunakan memanggil
Allah, maka Allah memPunYai
beberapa nama Yang Paling baik
(asmaul husna). Janganlah kamu
nyaringkan (keraskan) bacaanmu dan
janganlah kamu terlalu menghalus-
kan suara bacaan serta carilah jalan

pertengahan antara yang demikian
itu.

'41;;icq34$;$'bu6r$
q46g;{W.;i$iiltli"<it

off.'d:t6-.8.6

)

" B*l Ibn Majah, 5, 116h. 1337.
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(Ul) Katakanlah: 'Semua puji itu kepu-

nFan Allah, )ang tidak memPunYai

anak dan tidak memPunYai sekutu

dalam pemerintahan-NYa dan tidak
ada bagi-Nya seorang Penolong
karena kehinaan. Esakanlah Allah
dengan sebenar-benarn;ra. "

I,tri&J"$g$tS;'K'fifi1\*Jo-JlNrqtg
(;6tfu1;$fiuA;'f

6$,f'Jil

TAFSIR

Qulid,ullaalw awid'ur mhmaaru allama maa tad'uu fa lahd asmaa-ul

i^rroo : Ifutakanlah: 'serulnh Allah atau serulah ar-Rabnaan; tumtt

apa pun yang lamu gwaknn menuriggit'Atlah, malu Allah mempurryai

beberupa tlamawg paling baik (asmaul lrusru).

IQtakanlatr, wahai Rasul, kepada kaummu )ang musyrikin dan png tidak

membenarkan kamu memanggil Allatr dengan ar-Rahmaan: 'Namailah Allatt

dengan Allatr atau namailah dengan ar-Rahmaan, dengan nirma apa pun )ang

kaniu namakan, adalah baik, karena Alla[ mempunlai nama-nama yang paling

baik yang mengandung takzim dan taqdis bagi Allah, Pencipta langit dan bumi'"

Dua nama ini (Allah dan ar-Rahmaan) adalah dari al-Asma-ul husru.

Diriwalatkan oleh Mak'ul batrwa seorang lelaki musyrik mendengar Nabi dalam

sujudnla membaca 'Yon Rahmoan, ya Rahiim", maka si muSyrik itu berkata:

'|ia mengaku menyeru T\rhan Yang Esa. Padahal dia menyeru dua tuhan."

Berkenaan dengan peristiwa itu, maka turunlah alat ini.

Wa lna tqilwr bi shatoatitu wa laa tutttuafr bihaa wabUghi bairu d?nalitu

sabiiloa : 'Janganlah kanu nyuingtan (taemskm) bacaarunu dan janganlnh

tamu terlnlu menghaluslutt suam bacaan sena carilah iahn penengahnn

antam yang dcmikian iru.'

Janganlatr kamu menlaringtan atau mengeraskan bacaan sehingga dapat

didengar oleh orang-orang musyrik, lalu mereka memaki-maki al-Qur'an. Jangan

pula iebaliknp, kamu terlalu menghaluskan suara pembacaan sehingga para

irt 
"Uut 

tidak bisa mendengar apa )ang kamu baca. Carilah jalan pertengahan

antara membaca yang terlalu keras dan png terlalu pelan.

Ada riwalat png menyebutkan batrwa Abu Bakar sangat pelan suaranya

ketika membaca al-Qur'an, serta berkata: 'Aku bermunajat kepada Ttrhanku dan

Dia mengetatrui hajatku (kebutuhanku)." Sebalikrya, Umar terlalu keras suaranla

saat membaca al-Qur'an, serta berkata: 'Aku n\g1rgUsir setan dan membangunkan

orang tidur.' Setelah alat ini diturunkan, jelas Muhammad, aku pun meminta

Abu Bakar untuk mengeraskan sedikit suaran)a, dan menyuruh Umar mengurangi

suaranp, sehingga tidak terlalu keras.
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Wa qulil lwmdu lillaohil ln4zii lam yana-khidz walodqw wa bm yakul
lahuu syariikun fil mulki wa lam yahi bhuu waliyyan milndz dzttlli --
I{atala nlah: "Semua puji itu kqunryn Allah, yang tidak menpunyai aruk
dan tidak mempwtyai sehttu dalarn pemerintalwn-Itlya dan tidak ada bagi-
I,lya seomng pmolong knreru l<ehinaan.'

IQtakanlah: *IGpunyaan Allahlah segala puji dan syukur atas nikmat :
nikmat-N1a."

1. Tidak mempunpi anak.

Orang )ang mempunpi anak tentu saja menahan segala nikmat-n1a karena

untuk anaknla, )a1g diharapkan nanti menggantikan Eahnp sesudah ayahnla
meninggal. Maha Suci Allah dari png demikian iu. Orang png mempunpi
anak tentu tidak bisa memberi nikmat kepada seluruh orang dalam segala
keadaan. IGlau demikian halnya, maka Allah tidak berhak menerima pujian
seqra mutlak.

Firman ini menolak pengakuan orang Yahudi fng menyatakan bahwa Uzair
adalah anak Allah dan pengakuan orang Nasrani )ang menlatakan bahwa al-
Masih adalah anak Allah.

2. Tidak mempunpi sekutu dalam pemerintahan-Np.

I(alau Allah mempunlai sekutu, tentulah bukan Dia sendiri png berhak
menerima pujian dan syukur. Selain itu, tentulah Allah memerlukan
pertolongan orang lain dan bukanlah Dia )ang mempuryai kekuasaan png
mutlak.

3. Tidak mempunpi penolong untuk menolak sesuatu kehinaan png menimpa-
Np.
Tegasnla, tidak perlu meminta pertolongan untuk menolak kehinaan, sebab
Allah itu adalah Maha Mulia dan Maha Tinggi.

Wa kabbirhu ukbiilu : *F.salantlalt Ailah denyal sebqur-betwr'nq.'

Besarkanlah dan agungkanlah Tirhanmu dengan c.ata-erra png IQmi
perintahkan, baik dengan u@pan ataupun perbuatan. Thatilah Allatr dengan
sepenuh-penuhnya.

Membesarkan Allah dengan cara:

1. Membesarkan zat-Nla, pinr mengakui batrua Allatr itu wqjibutwujnddengan
sendirinp dan terkap dari segala maujud.

2. Membesarkan sifrt-sifrt-Nya, pkni mengakui bahwaAllatr mempunpi semu:l
sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan.

3t Baca al-Buldari 56: 17: 14 h. 2O2O: Muslim 4 h. 145.
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4.

5.

Membesarkan perbuatan-perbuatan-Nla, )aitu mengakui tidak ada sesuatu

png berlaku O"im pemerintatran-N1a, melainkan menurut hikmah dan iradat-

Np.
Membesarkan hukum-hukum-Nla, yaitu mengakui bahwa Allatr inr raja png

ditaati, )ang menyuruh dan png mencegah, )ang mengangkat dan png

,"..nd.t k*. Tidak ada yang mengangkat dan yang merendahkan. Tidak

ada png membantah suatu hukumnla.

Membesarkan nama-nama-Np, pkni menlabut-N1a dengan nama-nama-

Nya png baik dan menyifati-Np dengan siftt-sifat lang kudus''*

Diriwalatkan dari Ibn Abbas, dengan katarya:

. .iji;l6,$troih'.,;,,;; lr-ifi, *l# t -*{t JVs'f$ 5f
" Rasalullah benabda: ' ota ng yang mula+wla dipanggil ke surga pada lni kianwt

adalah omng-onilg yang selalu nuru,tji Allah, fuik dalam masa sulu ataupun

masa dulu."

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini Allah menjelaslan hatrwa menyeru Dia dengan menyebut

nama Allatr atau ar-Rahmaan adalatr samasaja. Sesudah itu Allah menyuruh kita

berlaku sederhana delam sembatrpng antara terlalu keras dan terlalu pelan suara

pembacaan. Kita juga disuruh membaca apt 111 ini sewaktu berdoa.





Juz 15 2383

xvilt
AL.KAHFI

(Gua)

Diturunkan di Mekkah sesudah surat al-Ghaasyilah, 110 apt

Sejarah llrnrn
Al-Qurthubi mengatakan bahwa jumhur mufassir menetapkan seluruh surat

ini diturunkan di Mekkah. Berbeda denganal-Qurthubi, al-IGsppf mengatakan
di antara alat-alat dari surat al-IGtrfi ini ada png diturunkan di Madinah, )aitu
ayat28 dan dari alat 83 sampai dengan ajat 101. Se{angkan selebihqa diturunkan
di Mekkah. Dalam hal ini, pendapat al-Qurthubi kami @enulis) pandang lebih
sahih.

IGitan dengan Surat Sebelumnp

Surat al-Israa' dimulai dengan tasbih, sedangkan surat ini (al-IGhfi) dimulai
dengan tatrmid. Thsbih dan tahmid memang selalu beriringan dalam pembicaraan.

Surat al-Israa' diakhiri dengan mengungkapkan pujian kepada Allah. Dalam
surat ini, pujian kepada Allah justru terdapat dalam permulaan surat.

Dalam surat )ang lalu terdapat firman Allah:

"Tldak diberilun ilmu kepadarru, lrcatali hanya sedikit."

Ungkapan ini pada mularya ditujukan kepada bangsa Yahudi. Dalam surat
ini Allah menjelaskan kisah Musa bersama al-Khidhir. Hal ini menunjukkan
bahwa ilmu Allah itu tidak dapat dihitung. Tegasnp, hal ini bernrjuan untuk
membuttikan keluasan ilmu Allah, .png bagaikan laut tidak bertepi.

Dalam surat )ang lalu Allah berfirman:

"Mala apabila telah datang lwri akhimt, mala Kami pun mendatanglan lanrw
dengan berbaur."

Dalam surat ini, Allah menerangkan hal itu dengan firman-Np:

"Mala apabila telah datang janji Tulan*u, Dia punrrcnjadilannya sama dengan
datanEa tanahyang lain. Janji Tfulanht itu berur."

Ini adalah penjelasan png terdapat dalam surat al-Israa'.
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649

>41#4tit,-!.
Dmgan (mmyefut) nanw AlWyang Maln Pernuruh,

Wg sqwtiosa mqtcuruhkant ruhilW-W

(l)

(2)

Segala puji kcpunyaan Allah yang

telah mcnunmkao al-Kitab kcpada
hamba-Nya dan tidak terdapat
padaqa suatu perselisihan antara
scbagan dengan lainnla.r

Kitab png lurus lempang, untuk
mem-peringatkan scmua orang )ang
kafrr dcngan anb yang sangat pedih
dari sisi-Nya. Dan untuk mcnggem-
birakan scmru omng mukmin, yaitu
mercka p4g me4gerjalan amalan-
amalan salch; scsungguhnya bagi
mereka pahala png baik.

Mercka bediam datam pahala png
baik i$ sclama-lamanya.

Untuk mcngancam mereh yang
menga-takan %llah itu mcmpuqai
aDak."

Bagi mercka tidak ada ilmu (kcte-
ra4gan) bahwa Ttlhan mempunlai
anak. Juga pada orang tua mcrcka
(tak ada kcterangan seperd itu).
Sungguh berat tuduhan png keluar
dari lisan mereka. Mereka tidak
mengatakan demikian, melainkan
haqa berdusta.

Maka (apakah) barangkali kamu afan
membinasakan diri sepeninggal
mereta karena bcrscdih hati, jika
mercka tidak bcriman kcpada al-
Qur'an.
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(7) Sesungguhnp Kami telah menjadi
kan apa png ada di atas bumi sebagai

hiasan bagi Kami untuk menguji
mereka, mana di antara mereka )ang
lebih baik amal usahanya.

(8) Sesungguhnya Kami benar-benar
menjadilan apa yang ada di aas bumi
itu tanah datar, yang tidak mem-
punyai tumbuh-tumbuhan (tandus).

TAFSIR

Allumdulilloahil la4zii anznla 'aha 'abdihil kitanba wa Inm yaj'al lahuu
'iwajaa. @yyiman : Segalapuji kqunyaan Altahyang telah menurunlan
al-Kitab kepada lwmba-Nya dan tidak terdapat padanya swfiu perselisihan
antam sebagian dengan lairurya. Kitab yang lurus lempang.

Allah memuji diri-N1a atas kemurahan-Nla menurunkan al-Qur'an kepada
Muhammad saw. dengan memeliharanp dari semua perselisihan antara ayat-

ayatnla.

Apabila kita memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an memang ryatalah bagi kita
bahwa sebagian apt membenarkan sebagian png lain dan sebagiannla menjadi
saksi terhadap alat yang lain. Semua ayatnla mewujudkan kebajikan dan membava
kita kepada kebenaran. Al-Qur'an png telah diturunkan oleh Allah itu sebagai
pedoman dalam menuju kepada kebenaran dan keadilan serta pedoman yang

menunjuk kepada semua macam kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.
Al-Qur'an adalah Kitab yang dapat mengawasi dan memperbaiki semua kitab
yang terdahulu.

Li yundzim ba's an syadiidam mil ladwthu : Unruk mernp eringatl<an ;emua
orang yang lafir dcngan azab yang sangat pedih dari sisi-I,lya.

Allah menurunkan al-Qur'an )ang menegaskan kebenaran dan keadilan
bermaksud untuk memperingatkan semua orang kafir dan semua orang )ang
berakal dengan ancaman azab yargpedih dari sisi-Nya sebagai pembalasan atas

keburukan amal-amal mereka di dunia. Mereka di akhirat akan dimasukkan ke
dalam neraka.

Wa yubasy-syiml mu'miniirul la4ziiru ya'maluurush shaalihaati anru
lahum ajmn hasarua. Maaki+siitu fiihi abadaa : Dan untuk menggem-
bimlan semwt omng mulonin, yaitu merela yang mengerjalan amalan-
amalnn saleh; sesunggulmya bagi mercla palala yang baik. Mercla berdiam
dalarn palnla yang baik itu selanw-lanarrya.

tr€fifr+:;J'iyZW&

@:r')';17&(i.yu,slvt{Ev

r



Juz 15 Surat 18: al-Kahfi 2387

Selain itu untuk menggembirakan mereka png membenarkan Allah dan

Rasul-Np dan meqgerjakan amalan saleh. Tbgasnla, mereka 1ang menptakan
iman dengan amal akan diberi pahala yang banlak di sisi Allah atas keimanan

mereka png jujur dan atas amalan baik mereka di dunia.

hhala yang banlak adalah surga )ang telah dijanjikan oleh Allah kepada

orang-orang png bertakwa. Mereka akan tetap berdiam di dalam surga, sampai
pada masa png dikehendaki oleh Allatt.

Wa ywdziml la4ziitu' qaalw ta-lila4utlothu waladat : "(Jntuk meng-

ancam merelayang mengatal@n Allah iru mempunyai anak."

T[juan lain dari penurunan al-Qur'an adalah untuk memperingatkan mereka
png menuduh atau menganggap batrwaAllah itu mempuryai anak, sebagaimana

anggapan orang Yahudi terhadap Uzair, orang Nasrani terhadap al-Masih, dan

orang kafir Quraisy terhadap malaikat. Mereka juga mendakwa (menganggap)

bahwa malaikat itu anak'perempuan Allah.

Maa lahum bihii.min flmin : Bagi merel<a tidak ada itmu (lretemngan)

bahwa Tfulwn mempurryai anak.

Mereka tidak mempunpi ilmu atau argumen sedikit pun untuk menetapkan

bahwa Allah itu mempunlai anak. Tbduhan mereka sama sekali tidak berdasar

ilmu png benar dan tidak pula berdasar akal.

Wa laa li asba,a-ihirn : Juga pada omng tua merela (tak ada ketemngan

sqerti itu).

Tidak pula ada keterangan semacam itu pada diri orang-orang tua mereka,
png telatr menjadi panutan (ikutan) dalam melancarkan tuduhan-tuduhan itu.

Kabwat lwlimatan talilryiu min atwaahihim : Sungguh bemt tudthan
yang lrehnr dai lisan merela.

T\rduhan mereka inr sangat kufur dan berat. Alangkah baikrya kalau anggapan
(tuduhan) mereka seperti.itu hanla disimpan di dalam hati. Tidak sampai mereka
lontarkan secara lisan, lang menyebabkan godaan setan )ang berkecamuk dalam

dada @ati) diketahui oleh orang umum.

Yang dimatsud tuduhan di sini adalah tuduhan bahwa 'Allah itu mempunpi
anak."

Iy yaquuluutu illaa kaizibaa : Merekn tidak mengatalun demikian,
melainlan hmya berdtsta.

Mereka itu menuturkan percakapan dusta )ang sama sekali tidak mempunpi
dasar kebenaran atau dasar ilmu.
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Fa la'allalu baakhi'un rufsaka 'alaa aatsaarihim il lam yu'minuu bi
haadzal hadiitsi asafaa : Mala (apal<ah) baranglrali kamu alan
membinasalan diri sqeninggal merela larerw benedih lwti, iil@ merelu
tidak berimon kqada al-Qur'an.

Janganlatr kamu membinasakan diri karena kesedihan hati setelah mereka

berpaling dari iman. Jelasnya, sampdkanlah risalatr TUhanmu dan janganlah

kamu bersedih hati atas sikap mereka png menolak beriman. Sebab, kamu harya
pemberi ingat (mundzir), bukan orang )ang dapat dan berhak memaksa mereka

untuk beriman. Ttrgasmu hanplah meryampaikan perintah Allatt.

Al-I(asppf berkata: 'I(etika orang-orang Quraisy berpaling dari Nabi dan

tidak mau beriman kepadarya, maka Allah morlarupakan Nabi dengan seorang

lelaki png ditinggalkan kekasihrya. Hatirya remuk-redam karena bersedih hati."

Innu ja'alnaa ruoa 'alal ar4hi ziilual lalua li rubluwahum ayyulrum
ahsanu 'amalaa : Sesungguhnya Kami telnh menjadilan apayang ada di
atas bumi sebagai hiasan bagi Kami ufiukmenguii mereka, maru di antam
merela yang lebih baik amal usahonya.

Sesungguhnya Kami telah menjadikan semua apa )ang berada di atas bumi,
baik berupa binatang, tumbuhan ataupun benda lainnla, sebagai hiasan bumi dan

mengandung kemaslahatan bagi kita. Allatr berbuat demikian untuk menguji kita
semua, siapakah di antara kita png paling baik amalrya. Allatt akan memberikan
pembalasan kepada masing-masing dari kita, dengan pembalasan yang setimpal
dengan amalan kita.

Ada riwalat bahwa Nabi saw. bersabda:

.S;r3,'{1Y;i$.'6w.'*'rr';rv?6rq'{'e}
" sesungguhnya dnia ini cantik don manis msanya. Allah nwtiadikan luma sebagai

khalifah di dalamnya . Mala Allah melihat , bagaimarw knma bekerj a di dalamnya . "

Diriwayatkan oleh al-Bukhari batrwa Umar senantiasa berdoa:

AGo;#.(4;ct:qe31f€#7(l'r1s
.j'g/3i!S,

"Wahai Tuhanku, sesungguhnya lcarni bergembim dengan apa yang Englau hiaskan
untuk kami. Wahai Tulanku, lami mtmohon kepada-Mu supoya lami memper-
gunalan pemberian-Mu iu pada tempatnya masing-masing."
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Wa innat lajaa'iluttrw maa 'abilwa slu'iidaniwuztt : Sesungguhnya

Kami bernr-berur menjadilant opa yang ada di atas bumi iru mnah datar,

yang tidak memp unyai tumbuh-rumbulun (tandts ) .

Semua apa )ang ada di atas bumi akan lenlap dan tinggallah tanah png
dalam kondisi tandus. Semua pemandangan )ang indah telah hilang dari
pandangan. Karena itu kamu (Muhammad) bersedih hati akibat perilaku mereka

png mendustakan al-Qur'an png diturunkan kepadamu.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allatr menjelaskan bahwa Dia telah menurunkan al-

Qur'an kepada Muhammad dalam keadaan )ang sangat sempurna dan di dalamrya
tidak terdapat keterangan )ang saling bertentangan ftontradiktif). Al-Qur'an
diturunkan bernrjuan untuk memberikan peringatan (indztr) dan memberi kabar

gembira (tabsyir), terutarna memperingatkan mereka png menuduh bahwa Allah
mempuryai anak. T[duhan itu sangat buruk dan berat hukumannya. Allatt melarang

Muhammad bersedih hati meqaksikan umarrya lang menolak kebenaran. Apa

saja png diciptakan di muka bumi adalatr sebagai percobaan (ujian) dan Allah
berkuasa meratakan apa )ang ada di atas bumi rata dengan tanatr dan jadilah

tanatr yang tandus.

650

(e)

(10)

Tetapi apakah. kamu menyangka
bahwa para penghuni gua dan batu
bersurat itu sebagai tanda (bukti) di
antara tanda-tanda kekuasaan Kami
yang sangat menakjubkan?'?

(Iagatlah) ketika pemrda-pemuda itu
mencari perlindungan ke dalam gua,
serala berkata: 'Wahai Tuhan kami,
berilah kami suatu rahmat dari sisi-
Mu. Mudahkanlah urusan kami
dengan petunjuk-Mu."

Maka tfumi pun meletakkan peng-
halang pendengaran di telinga
mereka di dalam gua itu beberapa
tahun lamanp.

,ir.4t4(A'.t1AG';
@?+Cri)brivudt;

Ercbt;r64$tJfe?)t;J"\
or^56/'"rrffdr'*t{11"c

dr;;:w;;fltA",iy\q;i( 11)

2 Kaitkan dengan S.2: al-Baqarah, 191; S.17: al-Israa', 97; 5.6: al-An'aam, 128.
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(12) Kemudian IGmi membangunkan
kembali mereka (dari tidurnya)
supap IGmi mengetahui manakah di
antara dua golongan itu yang lebih
tepat perkiraannla mengenai uaktu
lang mereka lalui di dalam gua itu.

(13) Kami menceritakan kepadamu ten-
tang kisah mereka (pemuda penghuni
gua) 1ang sebenamya; sesungguhnla
mereka adalah beberapa pemuda
png beriman kepada lbhanrya dan
Kami telah menambah pemberian
petunjuk (taufik).

(14) Kami mengilhamkan pada hati
mereka, ketika mereka berdiri (di
depan raja png diktator) lalu mereka
pun berkata: *TUhan kami adalah
T\rhan png memiliki langit dan
bumi. Kami sama sekali tidak
meryrmbah tuhan selain Dia. Kalau
kamu mengajak menyembah png
selain-Np berartilah kami menga-
takan ucapan )ang tidak benar."

(15) Merekalah kaum kami png menyem-
bah beberapa tuhan selain Allah.
Apakah tidak lebih baik mereka
mendatangkan ketcrangan (argumen)

)angnlata. Maka siapakah png lebih
zalim lagi daripada orang-ormg yang
membuat kesombongan terhadap
Allah?

(16) Dan ketika kamu berpisah dengan
mereka dan dengan segala sesem-
bahan mereka selain Allih, maka
pergilah kamu ke gua supaya
Tbhanmu bisa memberikan rahmat
kepadamu dan bisa memudahkan
urusanmu dengan menyediakan
segala apa )ang kamu butuhkan.

(17) 
. 
Kamu melihat matehari ketika terbit
miring dari dalam gua ke sebelah
kanan dan ketika terbenamnya
menjauhi mereka kc arah kiri,
sedangkan mereka berada di dalam
ruang gua. Itulah tanda-tanda

":t*lvfr:tlw."e6r.(1

+:,+|grr{5&-y{'ri
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(kebesaran) Allah. Barangsiapa png
diberi petunjuk oleh Allah, maka
dialah png memperoleh petunjuk.
Barangsiapa yang disesatkan oleh
Allah, maka kamu sama sekali tidak
akan memperoleh seorang penolong
pun png dapat memberilan pehmjuk
(alan png benar).

(18) IGmu mengira mereka dalam kea-

daan terjaga, padahal mereka semul
sedang tidur. Kami membolak-
balikkan mereka ke kanan dan ke
kiri, sedangkan anjing mereka
mengham-parkan ke&u lengannya ke
halaman gua. Jika kamu menyalsiken
mereka dalim keadaan tidur, tenttlah
kamu lari dari mereka dan dadamu
penuh ketakutan.

(19) Demikian Kami membangunkan
mereka supala satu sama lain dari
mereka saling bertanya. Maka
bertanyalah di antara mereka:
'Berapa lama kamu berdiam di
dalam gua ini?" Jawab yang lain:
'Kita berdiam di dalam gua ini sehari
atau sebagiannya." Beberapa png
lain mengatakan: 'Ttrhanmu lebih
mengetahui tentang berapa waktu
lama kamu berdiam di sini. Maka
perintahkan salah seorang di antara
kamu dengan membawa uarig dirbam
menuju kota, lalu hendaklah dia
melihat mana mak4nan png lebih
baik dan hendaklah dia membawa
makanan untukmu. Hendaklah dia
berkata dengan lemah-lembirt dan
janganlah memberitahukan 16mpat
berdiam kepada seorang pun
penduduk kota."

(20) Sesungguhnya mereka (penduduk
kota), jika mengerti tempatmu
tentulah mereka akan merajammu
dan mengembalikan kamu kepada

agama mereka (agama syirik) dan
tentulah kamu sama sekali tidak akan
memperoleh kemenangan.

'rti#il't"Ll*tGW*#;
#-ltY.U?i{it,A63iq4l
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(21) Demikian pula Kami memberi-
tahukan masalah mereka kepada
masyarakat luas agar-mereka
mengetahui bahwa janji Allah itu
benar dan kedat4ngan hari kiamat
tidak dapat diragukan lagi. Demikian
pula ketika mereka berbantah-
bantahan mengenai hari bangkit,
maka berkatalah segolongan di antara
mereka. "Dirikanlah rumah di muka
pintu gua." Tirhan lebih mengetahui
tentang keadaan mereka. Berkata
pula orang-orang yang dapat
mengalahkan pendapat golongan
pertama. 'Hendaklah kita membuat
masjid di lokasi ini untuk tempat
ibadat."

(22) Mereka akan berkata: 'knghuni gua
itu berjumlah tiga orang, scdangkan
png keempatbersama mereka adalah
anjing. Berkata pula segolongan yang
lain. Jumlahmereka lima orang, )ang
keenam dari mereka adalah anjing
mereka." Mereka menerka-nerka
sesuatu yang gaib. Sebagian dari
mereka berkata: 'Tirjuh .orang,
sedangkan png kedelapannla adalah
anjing." IGtakanlah (Muhammad)
bahwa T[hanku lebih mengetahui
jumlah mereka. Sedikit saja yang
mengetahui jumllh mereka. Maka
janganlah kamu berdebat mengenai
pemuda itu, kecuali perdebatan png
Irrnak dan mudah (rasional). Jangan-
lah kamu meminta pendapat mengc-
nai mereka kepada orang Nasrani.

(23) Janganlah kamu mengatakan ter-
hadap sesuatu: 'Sesungguhnya aku
akan mengerjakan png demikian itu
pada hari esok."3

(24) IGcuali jika dikchendaki olehAllah.
Ingatlah kepada Tbhanmu, apabila
kemu 16lah lupa, dan katakanlah:

?;iE{,:"Jr:JA";Ji.C'-1Aa',.;frVt'W.:1W,;*.cfiel$
E- Sj;:11"-\fr. j..,tjL-,-i!\p-.Pliiuli
WX'J\;t'il\tfr3J;A';iwHtgtil;.K;';{{.

{'ts:6\LY,}fi1ir6t:'b1i;6:,ls

?r;V&tfic:fffi:tiU

51;i;W':bY\1f'$ffi
:;;rww-#rv,G

Tr:g:W;:1261'ti5'$;t,'w*ri{&Y"ds^g
btE**t;*,,F,rt
6ffifa'o;,**,1s

drsit)'y,\t tg::Jfi,1t

ll ,/ , ,</ 4< 4/4'Y+rrqaj

,9i6rtg5i6YilrAS9t

3 Kaitlon de4gan S.74: al-Muddatstsir, 56; S.8l: at-Taktntr, 27-29.
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'Mudah-mudahan T\rhanku akan
memberi pqtunjuk kepadaku teNrtang

' hal-hal yang lebih dekat kepada
petunjuk-Nla daripada ini. "

(25) Mereka telah berdiam dalam gua itu
selama 300 ahun dan mereka tambah
pula selama 9 tahun.

(26) IGatanlat : iq,llah lebih meqgetahui
jangka waktu mereka berdiam di
dalam gua dan Allahlah yang
mengetahui segala png gaib dilangt
dan bumi. Alangkah Maha Melihat-
Np danMaha Mendengarrya Dia."
Tidakada seorang peirolong punbagl
mereka selain Allah. Dan Dia
tidaklah mengambil seseorang
sebagai sekutu dalam pemerintahan-
Nra.

@r6(i:vq2<uji#;;tp

t;,1$tii,*>XUeJ.'gf >r:*

+r$t-ltri$,qlat'lo,$
#;'bli"{ttt$Uiiv
@rGI-+SL,a'#Stt)53

TAFSIR

Am lwsibta aww ash-hatful kalfi war mqiimi kaanuu min atyaatinat
'ajabaa : Tetapi qalah kanu manyangla balwa pam penghuni gw dnn
bau benumt itu sebagai tanda (bubi) di antam tanda-tanda kclansann
I(ami yang sangat merulqjublun?

Apakah kamu mengira, hai Muhammad, bahwa penghuni gua dan batu
bersurat hanplah satu-satunya tanda kebesaran IGmi (Allah) yang sangat
mena\iubkan? Janganlah kamu meryangka demikian. Karena segala tanda Kami,
semuanla mena\iubkan. Hiasan bumi dan keajaiban-keajaiban png terdapat di
dalamrya lebih menakjubkan daripada kisah penghuni gua. Allah png berkuasa
menjadikan segata apa )ang berada di aas bumi ini sebagai hiasan untuk manusia
png bisa mereka pergunakan, dan dalam sekejap Allatr dapat meratakan kembali
dengan tanah, seolah-olah belum pernah ada, tentulah bertUasa membuat apa
saja. Maka tidak mengherankan Allah dengan kodrat Np memelihara segolongan
manusia @enghuni gua) untuk masa )ang sangat panjang. Jika dipandang kisah
ini termasuk di luar (menplahi) kebiasaan, naka demikian tanda kekuasaan
Allatr. 7'

l(fltaaz-7qiad: 'Allatr dengan firman ini menjelaskan bahwa kisah penghuni
gua bukanlah suatu kisah png mengherankan di antara tanda-tanda kekuasaan-
Np. Sebab, kejadian langit dan bumi serta segala png berada di antara keduanp
lebih menakjubkan dibanding dengan kisah mereka ini."
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fulz mal fttyotu ikil fohfi fa qaahru rubfunat aotinot mil Muttlu ruhmataw
wa lwyyi' lanoa min amrfiua m-syadaa : thgatlah) ketila paruda-pemada
itu mencari perlindtngan l@ dalam gwl seruya berlata: 'Wahni Tuhan
lanni, berilah kani suau rultnut dari sisi-Mu. Mudohkonlah urusan lami
dmgan paunjuk-Mu.'

Ingatlah wahai Rasul, ketika para pemuda itu pergi berlindung ke dalam
gua, menjauhkan diri dari tekanan-tekanan penpmbah berhala, lalu ketika mereka
berdoa, serala menghadapkan diri kepada Allah semata: 'Watlai Thhan, kami
menjauhkan diri dari orang-orang kafir karena png demikian akan membawa
kemaslahatan kepada kami dan menjadikan kami orang-orang )ang memperoleh
petunjuk."

Fa dlwrubnoa 'alaa aadztanihim frl luhfi siniitu 'ad.ad.oa : Mala l(ami
pun meletalclan penglwlang pmdengamn di tclinga merela di dalam gua

iru beberupa tahun lamotrya

IGmudian Allatr menidurkan mereka (para penghuni gua) dengan sangat

nyenyaknya, seolatr-olah mereka diletakkan di belakang tirai pqg terhalang dari
suara-suara bising di luar.

Tbumma ba'atsnooLttm li tu'bma ayyul hizbaini abshaa limu labi+suu
amadaa : Kemudian Kami membutgunl(ot, lembali merela (dai tifunrya)
supaya lfumi mengenhui marukah di antam dn golongan itu yang lebih
tqat perkiruutnya mengeruti walcu yang merela lnlui di dalam gw itu.

IGmudian Kami membangunkan mereka dari tidurnya untuk mengetahui
golongan mana dari dua golongan png berselisih itu tepat perhitungannla dalam
menentukan jangka waktu mereka tidur di dalam gua. Dengan demikian ryatalatr
kelemahan mereka, lalu mereka menyeratrkan penetapan masalatr itu kepada Allah.

Nahnu twqwh-shu 'alaika tuba<hum bil haqqi : I{ami menceritalan
kqadamu tentang kisah mereka @anuda pmghuni gru) yang seberurnya.

IGmi ceritakan kepadamu, hai Muhammad, kisah mere\a png mengandung
hikmah )ang sangat dalam. Sedangkan berita-berita )ang tidak penting tidak
kami kisahkan kepadamu.

Firman Allah ini memberi pengetatruan bahwa kisah mereka sangat terkenal
di dalam maslarakat Arab, tetapi bukan didasarkan pada riwalat png benar.

Maka Allah menerangkan kepada Muhammad tent ng rivapt mereka sebenarnla,
dengan firman-N1a:

Innahum fityatun aamanuu bi rabbihim wa zidnaahum hudaa =
Sesungguhnya mereka adalah beberapa pemuda yang beriman kcpada
lUtwnnya dan Kami telah menannbah pemberian p etutti uk (taufik).
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Mereka itu adalatr pemuda-pemuda yang telah beriman kepada Allah dengan

iman lang benar dan suci oari segala jenis syirik serta dosa. Mereka adalah

p"rud. ing tratinfa telah dikukuhkan oleh Allah, sehingga di dalam hatinla

iiOut uO, f"i"guan dan siftt nifuk (munafik), walaupun sedikit.

Al-Hafiztr Ibn Katsir menguatkan pendapat )ang menetapkan bahwa kisah

peng5uni gua ini terjadi sebelum kedatangan agama Nasrani, bukan sesudahnla'
'Orfif 

Vr"g'menunjuk hal itu adalatr pendeta-pendeta Yatr*di telatr mengetatrui

kisah mereka dan sangat memperhatitanqa. Ada riualat dari Ibn Abbas bahwa

or*g-or"ng Qrraisy riengirim utusan kepada pendeta-pendeta \fthudi di Madinah

untuf meninlakan UeUerapana untuk menguji Rasulullatr' Maka pendeta-pendeta

itu menyuru-h supala mireta bertanla kepada Nabi tentang pemuda-pemuda

pengtruni gua, tentang Zulqarnain, dan tentang ruh'

Ini adalah dalil-dalil )ang sangat kuat, lang menunjukkan batrwa kisatt

p"ngtoni guatelah dikemhui oleh ahlul kitab dantelatr terjadi sebelum kedatangan

agama Nasrani.

wa rubahrua 'ataa qulutrbihim idz qaamuu ta qotluY mbburwa rubbw

samatwoati wat irini : Kwni mengilhamlan pada lwti merela, letika

mcrcla berdirt @i dqan mia yang dilOator) , tala mercla pun berlata: "Tlthntt

lami adalnhTttttanyang memiliki langit dant bumi"'

I(ami telah mengilhamkan kemauan png kuat kepada mereka (para pemuda)

dan Kami *"ngotrif- jiwa mereka dengan catrala iman, sehingga mereka

tidak terpengaiuh lagi dengan kejalaan hidup. Ictika berhadapan dengan

Dekpnus,l"ng*.0-gmencelamerekakarenameninggalkanpenpmbahan
berhala, ..i"t" U"rtut 

-r 
"T\rhan kami adalah T\rhan langit dan bumi serta Tuhan

segala makhluk."

Lan nad'uwa min duunihi ilaahan : Kani sama selali tidak menyembah

tulnn selain Dia.

Phra pemuda itu juga menegaskan batrwa mereka hanya menyembah Tt.!*
l.ng ,rnj"Oitan Uniit-dan bumi, karena tidak ada tuhan selain Dia dan tidak

uOu".u'UuO (png berhak diibadati) selain Dia. Dengan dua rangkaian pernlataan

itu, mereka mengispra*an kepada tauhid uluhiyah dan tauhid rububiph.

La qad qutrut i4un sya4lu-tlua : 'Kalau lannu mengaiakmenyembah

yoig trtotn-I,Iya bemrrion *o*t mengatalan ucapan yang tidok benar."

seandairya kami, tandas mereka lagi, men)rcru kepada selain Allah, sungguh

kami telatr menjauhkan diri dari kebenaran dan telatr melanggar batas kebenaran.

Firman Atlah ini memberi pengertian batrwa pemuda-pemuda tersebut diperintatt

oleh rajanp untuk ,.nyt Uun berhala dan-mereka dikecam (diancam) ketika

menolak perintah itu.
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sesudah itu Allah menjelaskan pembicaraan di antara sesama penghuni gua.

Haa-ulaai qaurnurut ta-klw4uu min duunihii aaliltatat lau laa ya,tuanw
'alaihim bi sttlthaanim bayyin : Merelulnh laum lami yang menyembah
beberapa rutnn setnin Allah. Apakah tidak tebih baik mereta iendatanglan
l<etemngan (aryumen) yang nyata.

I(ata para pemuda itu dengan sesama mereka, kaum kita telatr menyembah
beberapa tuhan selain Allah. Mengapa mereka tidak mendatangkan hujjah png
membuktikan kebenaran nltur kata (ucapan)-nla, sebagaimana kita telah .
mendatangkan dalil-dalil png nlata )ang menunjuk kepada kebenaran kita.
Sungguh mereka itu merupakan orang )ang paling zalim.

Fa man azhlamu mimmtniturua 'aralhahi kt4zibaa : Mala siapalwh
yang lebih zalim lagi daripada ofttng-orung yang membtnt l<esomiongan
terhadap Allah?

Tidak ada png lebih zalim dari mereka png membuat kebohongan terhadap
Allah dan menuduh bahwa Allah itu bersekutu. Maha Suci Allah dari bersekutu.

wa i4zi' taznhumuuhum wa maa ya'buduutu illallantufu,wuu ilat twhfi
yarayur lahm rubbukum mir mhmaihii wa yuhayyi' lakum min amrikum
mfifaqaa : Dail l@til@ lamu beryisah dengan mereka dan dcngan segala
sesembalwt merela sehin Allalt, mnka peryitott tena ke gru stryaya Tfuhanmu
bisa memberilan mltnat kqadonu don bisa mcmudahta n urusarunu dengan
menyedialan segala apa yang lamu butuhkan.

Menghadapi tekanan dan penindasan raja png zalim dan kafir itu, akhirnp
para pemqda )ang beriman tersebut diperintahkan oleh Allah bersembunyi di
dalam gua. Kata Allah, jika kamu telah mengasingkan diri dari mereka, wahai
para penghuni gua, dan kamu memisahkan diri dari mereka dalam masalah i,tikad
dan ibadat, sedangkan kamu hanp menyembah Allah yang Esa, maka pergilah
kamu ke gua dan mengikhlaskan ibadatmu kepada Allah di dalamnya. rita kamu
melakukan png demikian itu, maka Allatr melimpahkan kebajikan dari rahmat-
Nya kepadamu dan memudahkan kamu dalam memenuhi segala kebutuhanmu.

Mereka menlatakan png demikian itu, karena mereka sangatpercala kepada
keutamaan Allah dan sangat mengharapkan Dia dan sunggutr-sungguh bertauakal
kepada-Np.

IGmudian Allah menjelaskan keadaan para pemuda tersebut sesudah berdiam
di dalam gua.

wa tamsy syamsa i4ztt tlwlt'at tozsawara lan lwhfihim dznatal yamiini
wa i4zaa ghtruba tuqri4huhum duatary syimoali wa hum fii lajwatim
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mfithu : Kflrnu melilwt ntotahari ketil@ terbit miring dari dalam gw ke

sebelah lanwn dan lcetika terberumny rneniauhi mercla kc arah kiri,
sedanglcan merelu bemda di dalam ruang guo.

Dan kamu, uahai Muhammad, sekiranla melihat gua iUr nisca5A kamu melihat

matahari ketikaterbitnya miiing ke aratr kanan dan kamu melihatmatatrari ketika

terbenam miring ke aratr kiri, sedangkan mereka berada di tengah-tengah ruang

gua. Karenarya, mereka senantiasa memperoleh hembusan udara png nlaman.

Sepanjang hari mereka tidak ditimpa oleh panas matatrari, baik ketika terbit
maupun ketika terbenam.

Pendapat ahli tafsir tentang penentuan tempat gua ini bermacam-maqlm.
Ada yang berkata di kota Ilip @aitil Maqdis) di Syiria. Menurut Ibn Ishak, gua

itu berlokasi di suatu tempat di Moshul. Arla pula prg berpendapat di Romari
(wilayah Ttrrki). Dalam hal ini memang tidak ada dalil png dapat kita pergunakan

untuk menetapkan lokasi gua, dan tidak banfk manfaatrya kita mengetatrui lokasi

gua itu.

Dualika min atyattillaahi -- Ituhh tanda-nnda (kcbesarut) Allah.

Yang demikian itu adalah tanda-tanda (bukti) kekuasaan Allah png sangat

menakjubkan, )ang mdnunjuk kepada kesempurnaan ilmu dan kodrat-Np.

May yaMillaahu fahwal multodi : Barungstapa Wg diberi pauniuk
oleh Allah, nula dinlah yang memperuleh pauryiuk.

Siapa png diberi taufik oleh Atlah untuk mencari petunjuk dengan dasar

ayat-alat dan hujjah-Np, sehingga bisa memperoleh kebenaran seperti )ang
dialami para pemuda penghuni gua, maka dialah png mendapatkan petunjuk,

memperoleh kebenaran dan kemenangan dunia ataupun kemenangan akhirat.

Ini memberi pengertian bahwa penghuni gua telah diberi taufik untuk
memperoleh apa )ang merekaharapkan, yaitu berkembangnp rahmatAllah pada

diri mereka dan diperolehrya segala keperluan hidup.

Wa may yudhlil ta bn tqiidt bhuu waliyyam munyidaa : Bamngsiapa
yang disesakan oleh Allah, rrula lannu sanu sekali tidak ala n memperuleh

seomng penolong pm yang dqat memberikan pau4iuk (i alan yang benar).

Orang png disesatkan oleh Allah dan menjalani perbuatan kejahatan

ftemaksiatan), tentulah kamu tidak akan memperoleh seorang penolong pun unuk
dia, png bisa menunjuki kepada kebajikan dan jalan-jalan kebaikan di dunia dan

akhirat, seperti orang-orang kafir png mengingkari adarya hari kebangkitan

manusia dari kuburrya



2398 Surat 18: al-Kahfi luz 15

Wa tahsabulturn afuoazluw wa hurn ruquudun : I{nmu mengim merela
dalam lcadoan terjaga, padalwl merela semuo sedang tidur.

Jika kamu tidak melihat para pemuda inr di dalam gua, tentu kamu meryangka
bahwa mereka dalam keadaan terjaga. Tidak ada satu pun anggota tubuh mereka
png membusuk dan tidak pula mencium bau 6usuk. Seolaholah mereka
merupakan orang )ang masih hidup dan sedang tidur di tengah hari.

Wa nuqalhbuhwn duatal yamiini wqdznatary ryimoali : Knmi membo lak-
balilclun merela l<e lanun dan ke kii.
Dalam keadaan mereka sedang tidur itu, Kami (Allah) membolak-balikkan

tubuh mereka ke kanan dan ke kiri supala badan rpereka memperoleh hembusan
angin png lembut. Selain itu, sebagian tubuh mereka juga tidak lekat dengan
tanatr, png bisa membuat bagian tubuh itu menjadi rusak.

Wa lulbtthun baasi+hun dzima'aihi bil wa-shiidi : Sedanglan anjing
merela menglwmparlan lcedn lengannya l<e halaman gun.

Diriwaptkan dari Ibn Abbas bahwa anjing itu menghamparkan kedua belah
langanrya di pintu gua.

Lawith thala'ta 'alaihim h wallaita minhum firuarun : lila lwmu
menyaksil<an merela dalam keadaan tiduf tentulah lamu lari dari merela.

Seandainp kamu menpksikan mereka dalam keadaan sedang tidur, tentulah
kamu lari menjauhkan diri dari mereka, karena kehebatan mereka dan kebesaran
png telah diberikan oleh Allah kepada mereka.

Wb la muli'ta minlrum ra'baa : Dan dadatnupenuh ketahttan.

Kamu tentulah akan menjadi sangat takut ketika melihat mereka. Sebab,
Allah telah memberi kehebatan kepada mereka, supala tidak seorang pun berani
mendekati dan menyentuh tubuhrya, sehingga sampai pada masa png ditentul5an
oleh Allah.

Wa lw4ualilu ba'atsnoahum : Demikian Kami membangunlan merela.

Sebagaimana I(ami (Allah) telatr menidurkan mereka dan IGmi memelihara
tubuhnp pelingga tidak membusuk, maka Kami pun mampu membangunkan
mereka dari tidurnp untuk menjelaskan tentang kebesaran kekuasaan l(ami serta
keajaiban perbuatan IQmi. Semua itu menjadi kekuasaan IQmi.

Li ya(asaatluu bairwhum qaala qaa-ilum minhum lwm labitstum :
Supaya iaru samn lnin dari merela sahng bertanya. Mala bertanyalah di
antam merela: "Berapa lnna lamu berdiam di dalam gua ini?"



luz 15 Surat lE: al-Kahfi 2399

Supa)ra sebagian dari mereka bertanla kepada sesamanla, lalu ryatalah
hikmah-hikmah fang besar png karenaryalatr Allatr menidurkan mereka selama

itu. Seorang di antara mereka bertanla kepada satrabat-sahabatnla: 'Berapa lama

kamu berdiam di sini?" Mereka memang merasa batrwa dirirya telatr berdiam

lama di dalam gua itu.

Qotluu bbitsruat yaurrun au ba'dlw yawnin : Janab yang lnin: "Kita

berdiam di dalam gw ini selnri atau sefugiannya-"

Beberapa di antari mereka menjawab: 'Kita telah berdiam di sini selama

sehari atau setengah hari." Ada riwalat )ang menerangkan batrwa mereka masuk

ke datam gua pada pagi hari dan sevattu mereka bangun hari telah petang,

karena mereka berkata 'sehari'. Selain itu, karena matatrari belum terbenam,

ada png berkata'setengah hari."

Qaaluu rabbukum a'lamu bimaa labititum : Beberapa yang lain
mengatakon: 'Tltltonmu lebih mengetaltui teuang berryawalOu larna lamu

berdiarn di sini."

Karena melihat keadaan dirinla telah baryak berubah, beberapa di antara

mereka ada png menjawab batrwaT\rhanlatr yang mengetatrui berapa lama dirinla

berdiam di dalam gua. 'Kita tidak dapat mengetahuinla secara persis. " Pada saat

itu, yang terasa mereka sangat memerlukan makanan, maka mereka pun berkata:

Fab 'a4suu ahadahm bi wariqikum totdzihii ilal madiittui : Malw

perintahlan salah seorung di anam kanu dengan membatva uwtg dirlwm
manuiu kota.

Tidak usatrlah kita memusingkan berapa lama kita sudatr berdiam di sini,

satrut png lain. Lakukan apa )ang mendesak untuk kita kerjakan sekarang, laitu
mengirim salatr seorang di antara kita untuk membeli makanan dengan membawa

uang perak.

Fakhruddin ar-Razi menetapkan batrwa kota yang dimaksud di sini adalah

Tharsus.

Fal yaniltur oyyuhaa azkaa tlw'aaman fal ya'tikum bi iz4im minlru :
Lalu hmdalclah dia melilnt mota mal<anot yang lebih baik dan hendal<lah

dia mutfuwa sebagian rukatun untubnu.

IGtika membeli makanan, pesan seseorang di antara mereka, hendaklah

diperhatikan dulu pedagang makananrya. Pilih makanan png lebih baik dan

lebih lalak hargarya, kemudian bawa sebagian makanan itu-kepada kita untuk

menjadi makanan pokok kita.
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Wal yaulahalwf wa lu ynsy'irunm bikutt ahodao : Henfuklah dia
berkan dengan lemah-lsnbw dan jangailloh monberitahdutt tempotmu
berdiott kqafu seomng putt padtd* kota.

rlendaklah dia berlaku lematr-lembut vaktu masuk kota, kata pemesan itu
selanjutnp. Waktu membeli makanan janganlatr memberi tahu tentang diri kita.

Inrwham iy yazh-harwt 'alaikum yarjmuukum au yu'iiduakum fii
mtlWhiry : Sesung gthty mercka @ufuA* kota), j ita mcngerti tmpanut
tentulah mereka akan mcrqjannw danmengenbalikott lanukqafu agamtt
mercla (agoma syirik).

sebab, jelasnya, jika orang-orang kafir di kota mengetahui tempat
persembunyianmu, sedangkan kamu tidak mau melakukan apa png mereka
kehendaki, tentulah kamu akan dirajam atau dipatsa kembali mengikuti agama
mereka (agarna syirik).

wa lan tuflihuu i4znn abadoa : Dan tenrurah kanu sana setati tidak
ala n memperuleh kemerungan.

Jika kamu kembali kepada agama mereka, apalagi dengan cara dipaksa,
tentulah kamu tidak memperoleh kemenangan, baik di duniamu aaupun di
akhiratmu. sebab, jika kamu telah kembali memasuki agama mereka, meskipun
dengan pura-pura, bisa jadi kamu nantinla akan terpengaruh, lalu mengikuti
agama mereka secara sungguhan.

wa ka dztalilua+samoa 'alaihim E yrc'lamau anrw wa'dailaot i luqqtsw
wa an us saa'ata lao mifu fiiltoo : Demikian pula Kami mqnberitatukan
rnasalah mereka kqada masyamkat luas agar mercka mangaahui baltwa
janji Allah itu berur dan lredatangan rnri kiamat tidak dopat dimgulan
laqi.

Dengan membangunkan para pemuda png sudatr lama tidur di datam gua
tersebut, maka l(ami memperlihatkan kepada golongan )ang meragukan kekuasaan
Allah dalam menghidupkan orang )ang telah meninggal agar mereka mepkini
bahwa janji Allah itu benar. Selain itu, mereka mau melakini batriva kiamat itu
pasti datang, sedikit pun tidak perlu diragukan.

Di antara orang-oftmg kafir itu ada png tidak membenarkan kejadian hari
l bangkit (manusia dihidupkan kembali) dari kubur pada hari kiamat. Allah

mengisatrkan alat ini untuk memanaplan hati para mukmin dan untuk mematahkan
oendirian orang-orang png mengingkari-Nla.

Idz yatanaut'wnt bairuham ammhwn : Demikian puta ketila merclu
be rbantah-funtalant mengerwi hari bang kit.
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Demikian pula l(ami memperlihatkan kisah para pemuda di dalam gua tersebut

kepada Baidarus dan kaumnp, ketika mereka berbantah-bantatran satu sama lain

tentang masalah hari bangkit. Ada yang membenarkan dan ada yang

mengingkarinya, selain ada juga )ang mengatakan bahwa png dibangkitkan
(dihidupkan kembali) itu hanplah ruhnp, bukan tubuhnya.

Raja dan rakpt sangat bergembira memperoleh dalil dan contoh npta yang

menunjukkan kebenaran terjadinp hari bangkit, sehingga hilanglah perselisihan

di antara mereka tentang hari kiamat

Fa qaalubnuu 'alaihim bun-yaatwr rubbuhwn a'lamu bihim qaalal la-
dziitu ghalabuu'alaa amrihim l4 rutta-khi4ztnnn 'ahihim masiidoa :
Mata bertatalah segolongan di antam merela: "Dirilanlnh rumah di mula
pinru gun. Tfulnn lebih mengetahui tentang l<eadann merela." Berlata pula
orang-orang yang dapat mengalahl<nn pendapat golongan pertama.
'Hendaklah kita membuat masiid di lolusi ini untuktempat ibadat:"

Mereka )ang menemui para pemuda penghuni gua itu terpecah pendapatnp.

Sebagian dari mereka berkata: 'Kita sumbat pintunp dengan mendirikan rumah-

rumah di depannp dan kita biarkan mereka taap berada di dalamnp." Segolongan

yang lain berkata: "Kita dirikan di sekiar daerah ini masjid untuk tempat manusia

beribadat." Golongan )ang memperoleh kemenangan ini, pitu mereka png
mengusulkan pendirian masjid, menurut riwalat adalah orang-orang Islam atau

raja dan pembantunla.

Perkataan 'Tfuhan merelu lebih mengetahui tentang dirinya" adatah firman
Allah sendiri, bukan lanjutan dari perkataan golongan png menginginkan di
depan gua didirikan bangunan rumah. Allah menptakan demikian untuk
membantah pendapat mereka )ang memperbincangkan keadaan penghuni gua,

baik mereka )ang menemui penghuni gua ataupun ahlul kitab png hidup pada

masa Nabi saw.

Sa yaquuluuna tsalaatsatur raabi'uhum kalbuhum wa yaquuluuna
khamsatun saadisuhum lulbnhum mimam bil ghaibi wa yaquuluutu
sab'atuw wa tsaaminulrum knlbuhun : Merelu akan berlata: 'Penghutti
gun iru berjumlah tiga omng, sedanglan yang lceempat bercarna merela
adalah a.njing.' Berlata puln segolongan yang lain. 'Jumlah merela lima
orong, Wng keqntn dari merelu afuloh aniing merela." Merela itu mcnerla-
ncrla lmlyang gaib. Sefugian di antam merela berkatapula: 'Tltiuh omng,
*e danglun yang kedclap annry adalah ani tng.'

Sebagian ahlul kitab yang memperbincangkan tentang penghuni gua

mengatakar iatrwa jumlatr penghuni gua itu tiga orang, sedangkan png keempat

adalalr arrri@, Segolongan atrlul kitab png lain mengatakan batrwajumlah mereka

tima orang, dan png keenam adalah anjing mereka. Golongan png lain berbeda

r
I

I
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lagi pendapatnya. Menurutnya, jumlah penghuni gua tujuh orang, yang

kedelapanrya adalah anj ing.

Golongan )arg pertama adalah golongan Malaikatilah, golongan kedua adalatt

Yaqubiyah, dan golongan png ketiga adalah golongan Nasturiph-

Pendapat golongan png ketiga diriwalatkan oleh Ibn Abbas.

Menurut latririatr alat ini, kita dapat menetapkan batrwa png benar dalam

masalah ini adalatr pendapat png ketiga. Sebab, setelatl Ttrhan menjelaskan

pendapatgolongan )angpertama dankedua, lalu diiringi denganperryaan'mereka
menduga-duga sesuatu png gaib." Hal yang demikian tidak terjadi setelah

pernlataall png menptakan jumlatr pemuda tujuh orang dan png kedelapan

anjing.

Qur rubbii a'hmu bi fr.datihim : Kaalanlah Muhunnud) balwa tulwnlot

lebih mengenhui i umlah merela.

Katakanlatl, hai Muhammad, kepada mereka: "T[hanku lebih mengetahui

tentang jumlatr mereka. Karenanla, baiklatr kita seratrkan hal itu kepada Allah."

Maa ya'lamuhum illaa qaliilun : Sedikit saia yang mengetahui iumlnh
merela.

Tidak ada png rnengetahui jumlatr mereka png sebenarnla, kecuali han)a

sedikit sekali di antara manusia. Diriwalatkan oleh Qatadah dari Ibn Abbas,

katarya: 'Aku ini masuk ke dalam golongan png sedikit png dikeCualikan oleh

Allah. Penghuni gua adalatr tujuh orang, dan lang kedelapan adalah anjing

mereka."

Fa laa twnogrifrihim illaa mirua<n zluhimn : Malaianganlah lamu

berdebat mengerui pemuda iru, kecuali perdebatanyang luruk dan mudah

(msional).

Karena kamu telah mengetahui kebodohan penganut patlam )ang pertama

dan patram png kedua dalam hal jumlah para penghuni gua, maka janganlah

kamu mendebat mereka secara mendalam. Jelaskan kepada mereka tentang apa

png diungkapkan oleh Allatr dalam al-Qur'an tanpa mendustakan mereka dalam

penentuan jumlatr.

Wa loa tastafii fiihim mhhinn ahodu : Janganlah lannu msinta pendqat
mengenai merela kepada salah seomng Nasmni.

Janganlah kamu menanlakan pendapat orang-orang Nasrani dalam masalah

para penghuni gua. Sebab, mereka tidak mempuryai ilmu dalam hal itu. Mereka

hanla menpngka-nlangka saja dengan tidak berdalil kepada suatu dalil png
kuat.
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wa ba taquulanru li syaiin inniifaa'ilun dzrulikt ghfudoa. Illoa ay ya-

iyaa-attiahu : Janganlah kamu rnengatalan terhadap sesuatu:
;Sesunggulmya alot akin mengerjalant yang demikian itu pada lnri esok'

lcecwli iila dikehendaki oleh Allah'

Janganlah kamu mengatakan tentang kepastian sesuatu, uahai Rasul: 'Aku

akan melakukan yang Oemitian itu besok hari' kecuali jika kalimat ittl kamu

lanjutrya dengan ucapan 'Ins1a Allatl" : jika Allatr menghendaki.

Diriwalatkan batrwa alat ini diturunkan ketika orang'orang Yartrudi menyuruh

or-g-or.ni Quraisy bertaqa kepada Nabi tentang ruh' pemuda penghuni gua'

Oa, irfquiair. S.trf*, pertanlaan?ertanlaan itu diajukan, maka Nabi menjavab:

'Oatangiah kamu besoi nari supala aku menjelaskan masalah mereka itu'"

Karenaip, lambatlatr firunnla watryu sehingga Nabi merasa gelisah dan orang-

;;;rg a"r;isy pun tidak mempercayainla. Menurut satu riwaprt, lima belas hari

tamila v/ahyu tidak firun-turun kepada Nabi'

Wdz hrr mbbaka i4zu nrlsiila : IngatWt kqada Tfulwnmu' apabila

' lamutelah luPa'.

Sebuttatr kehendak Ttrhanmu, jika kamu terlupa. Bila teringat, ucapkan 'Ins1a

Allah.' Ini adalatr suatu perintah tupu1. kita menyebut "Ins1a Allah" ketika kita

Eringat, walaupun telatr lama berselang'

wa qul hsaa ay yahdiyani mbbii li aqruba min haadut m-syadu -- Dan

katakanlah: 'tWiaan-mudatw Thtunht alan memberi pauniuk kqadahr

tentailg lw-lnlyang tebih deknt kqadapauniuk-I'lya daripada ini."

Katakanlah, hai Muhammad:'Mudah-mudahan Allah mendatangkan

keterangan dan hujjatr png menunjuk kepada kebenaran kenabianku, png lebih

besar daripaoa peristiwa pengtruni gua dan png lebih dekat pula kepada

petunjuknP."

Allah telah memenuhi permohonan Nabi ini. Dia telah menerangkan

kepadanla kisatr-kisatr nabi beserta umatnla'

Wa bbi4suu fii kahfihin tsalaolsa mi<tin sinifuw waz daaduu tis'o'L :
Merela tetah berdiam daloilt gw iru selanw 300 nhun dnn merela tambah

pula selama 9 tahun.

Mereka telatr berdiam dalam gua mulai sejak mereka ditidurkan, pinr selama

300 tatrun menurut perhitungan tatrun spmsiah Oerdasar masa edar latahari)
dan 309 menurut p"hitong* tatrun qomariatr @erdasar masa edar bulan)'

wlaatru a'bmu bi mu arlbilsuu : I(atakatttah :'Altah tcbih mengetalui

iangkawabu merelu herdiam di dalam gua"'
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Katalanlah, hai Muhammad: 'Allah lebih menguahui daripada kamu tentang
berapa lama mereka berqiar di dalam g,a. anan taan -*pt .t ooy., maki
itulah penjelasan )ang hak (benar) yang tioat bol& kia,rgri- kebenaranrya,
karena Dialah ),ang me4getahui scsuanr ).ag gaib o randt dan di bumi serta
Yang Maha Mengetahui.

r-alnu grtoibus sanaav@i wal ar4hi : Dan Allahlah yuttg morgaarui
segalayang gaib di lutgit dot koni.
Allah mengetahui segala sesuatu png gaib di latrgit dan di bumi, serra

segala png rcrsembunyi mengenai feaOaan_teaOaan p"rlnu"i"1".

Abshir bihii wa. asmi' : Atangkah Maha Melihat-Nya dan MahaModagamtv Dia.

Alangkah Allah Maha Melihat segala apa yang dilakukan oleh makhruk_|rt16
dan alangkah Maha Mende4gar segala rya png uertecamut dalam dada makhruk-
maknhk-Np. Icadaan Anah qtam mengcanui sqala )ang didengar dan dilihat
berbeda dengan apa )ang kita biasakan.

. Ferryataan )ang serupa ini dalam bahasa Arab dipakai unhrk menu4iukkan
keheranan4a

Mat lahwn min duotihii miw watiyyin : Ttfukafu seorutg panorong pwt
bagi merekn sebh AlWt.
Bagi makhtuk, tidak ada sorang penolong )ang mengatur segara urusannla

selain Allah.

wa lu yusyriht fii hubnihii ahodoo : Dan Dia tifoklatt nengambil
seseorurrg sefugai sehau dalan parcrbtatwt_I.Iy.
Allah tidak memperserikatkan seseonmg pun dalam penetapan-Nla dan tidak

lembaua seorang pun turut campur oaan Ggaa urusannla. fu"t 23 danvr inr
disebut dalam pertengahan kisah tarcra ajat-Eat inr mengandung zuatu pelajaran
$$ pgnting, pitu penprahan segala urusan kepada Allalioan mteaptan bahwa
tidak akan terjadi sesuatu melainkan apa )ang dikehendaki oletr AIIah.

651

(27) BaeUn apa yang tetah diyahyuhn
kepadamu, )aitu Kitab Tlhanmu.
Tldak ada png dapat mcnukar_nukar
hukum-Np. Sekali-kali kamu tidak

J'51:,1Y*;-,6Ue4f 
"jttflVsYta*9s3U4!5'plg|
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akan mempeioleh tempat perlindung-

an selain dari Dia.'
(28) Sabarkanlah dirimu beserta onrng-

orang yang men)€ru lbharnYa Pada
waknr pagi dan petang; mereka han5ra

menghendaki keridhaan Allah.
Janganlah kamu memalingkan Pan-
drnganmu dari mereka, karena kamu
menghcndaki kemewahan dunia.
Janganlah kamu menaati orang Yang
hatinp telah Ikmi jadikan lalai
meqabut Kami dan mengituti hawa

nafsunya. Adalah PekerjaannYa
melampaui batas kebenaran dan
keadilan.

(29) IGakanlah: "IIak itu adalah dari
TUhanmu. Barangpiapa berkehendak,

maka hendaklah dia mengimaninYa,
dan bamngsiapa bPrkehendak, maka
hendaklah dia m.engufurinya." Se-

sunggulnf fami tetan menyiapkan
api png asap dan nlalanla sepcrti
dinding dan kemah untuk orang-
orang zalim. Jika mereka minta
tolong, niscaplah meieka ditolong
dengan meqarupai asPal Png me-
manggangkan muka. Itulah sebuntk-
buruk minuman, dan neraka adalah
seburuk-buruk tempat tinggal.s

(30) Sesungguhnla mereka png beriman
dan mengerjakan amalanramalan
saleh, tentu Kami tidak alan menyia-
nyrakan orang-omng yang mengerja-
kan amalan-amalannya dengan
sebaik-baikrya.6

(31) Bagi mereka surga )ang kekal, di
bawahrya mepgalir sungai-srmgai. Di
dalam surgl, mereka disuruh
memakai gelang emas dan kain hijau
dari sutera tipis dan sutera tebal.

i1lU"5'r;,:i-e|ttt!-iolJ0rerld#fi'*;a1i*v'sf;et3
'paraa*;'rl;'L:+4s;vrruar*tS1;'GrL\i;dYt

z1$e;6';y,#e:6ffi'#W

V,t?*..FbeUWv'ii\€t
';-Jr,s;6;i5g&frW:lg;l;

@Vfi;.#:*'+fitP"

'gEgtq$$661'v;$r':'t
e'f'6*'{fr

"q<rt'r#t*qi;*3w.,11a{ 

j
c.g|;.&i+3:6'YJbal*i-

1 Kaidcan deagan 5.6' al-An'r'm, 52-53: S.80: Abasa.
5 Kaithh dengan S.2: al-Baqarah" ?56; 5.44:. ad-Drkhaan, 45; dan S.55: ar-Rabmaan.

6 Kaitbn dengan 5.16: arNahl, 9/; S.31: Lugan, 22; S.5l: wr-Dzaaiyaat, 16.

'{$Yrffigw'raffii*i
tjlitsgswrrdv('tte
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Mereka beristinhat di dalam4a di
atas tempat tidur png indah. Itulah
sebaik-baik pahala, dan surga itulah
sebaik-baik tempat berdiam.T

W&,iifiEer:7'brGh;
6vtlus;76WWr{E

TAFSIR

Walu maa uuhiya ilaiko min kitoabi mbbilw laa mubaddila li knlfuaatihii
wa lan tajido min duunihii multahadaa : Bagalah apa yang telah
diwaltyulan kqadanw, yairu Kinb rfiannu. Ttdak ada yng dapa menalar-
nulur huhtm-|,{ya. sel<ali-luli lamu tidak akan memperoleh tempat
perlindtngan selain dart Dia.

Bacalah al-Qur'an png telatr diwahyukan kepadamu, hai Muhammad, dan
tetaplah kamu beramal berdasar al-Qur'an, serta ikutilatr segala perintatr-Np
dan jauhilah semua larangan-Np. Janganlah kamu mengikuti permintaan mereka
png menghendaki supala hukum-hukum al-Qur'an diubatr atau diganti, karena
tidak ada hukum-hukum Ttrhanmu dan tidak seorang pun )ang sanggup berbuat
demikian. sesungguhnp Allahlah png berkuasa mengganti atau menghapus
hukum-hukum itu. Jika kamu menggantikan hukum-hukum Allah, hai
Muhammad, maka kamu benar-benar tidak akan memperoletr tempat perlindungan
selain Allatl, karena kodrat Allatr melingkari kamu dan semua makhluk-N1a.
Tidak ada png dapat melepaskan diri dari sesuatu png dikehendaki oleh Allah.

was h bir rufs alu ma' al la4ziirw yad' uutw mbbahum bil ghadaati wal, a-
syiyyi yuriiduutw wajhahuu : sabarlantah dirimu beserta omng-omng
yang menyeru Tfuhannya pada walou pagi .dnn petang; merelu hanya
menghendaki lceridhaan Allah.

Janganlah kamu me4iauhi orang-orang )ang menyeru Tirhan pada waktu
pagi dan waktu petang serta menghendaki keridhaan Allah, tetaplah kamu beserta
mereka.

orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi supaya majelis pertemuannla
dijauhkan dari satrabat-satrabat miskin dan bukan keturunan Arab, seperti Suhai-b,
Ammar, Khabbab, Yasir, dan lain{ain. para euraisy itu merasa keberatan duduk
bersama mereka dalam suatu majelis. Berkenaan dengan permintaan itu, Allah
menurunkan alat ini.

Wa laa ta'du 'ainaaka 'anhum turiidu ziirutal hayaatid dun-yaa :
Janganlah lumu memahnglan pandanganmu dari merela dengan lwrupan
lamu bisa memperoleh lremantahan dunia.

i

I

7 Kaitlen.deilgan S.22: al-Hajf, 23; S.55: ar-Rahmaao" dqn 5.76: al-Insaan.
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Janganlatr kamu (Muhammad) memalingkan pandanganmu dan dirimu dari

satlabat-sahabat png miskin png berbaju buruk karena kamu ingin mempergauli

orang-orang kaya dengan halapan mereka mau beriman. Ada riwalat )ang
menyebutkan batrwa Rasulullatr pada saat a5at ini turun berkata:

"Segala pqii Mgi Alloltyotg telah meqadikail dalott tangan umatfu ofin*'onmg
yang aht periltahkan rrcrtyabarkan diri benana nya- "

wa lu tu4ri, ,run agh-falnat qalbahuu 'an dzikrittu wottaba'a lwwathu

wa kgofu amntluarfuru4hoa : langanlah lanw mi orutg yuttg h6iny
telah Kami jadilan talai menyebut Kani dan mengihrti howa nafsunya.

Adatah pekciaawtya melnnpaui baas keberwmn dan keadilan.

Janganlatr kamu menuruti orang-orang )ang hatinp I(ami jadikan lalai

menyebut nama Allah dan lebih menyukai mengikuti haua nafsunla serta

menyerahkan kendali hidupnp kepada setan dan pekerjaannla atau amal

perbuatannla melampaui (melanggar) hak dan keadilan.

Sesudah Allah mencegah Rasul-Nya menuruti kemauan para jutawan

(hartawan), Allatr pun menyuruh Nabi-Np menandaskan kepada mereka firman

di bawah ini:

wa qulil luqqu nir mbbikurn Ia man syaat fal yu'miw wa man slo44 fal
yakfur : I(alakanlalt: *Hak itu adatah dari fulwttmu. Barungsiapa ber-

tehendak nula twdaklah dia mmgimanhtyv, dm bamngs iapa berl<elwdak

hendal<lah dia mengufurinYa.'

IGtakan, watrai Rasul, kepada orang-orang png hatinla telah Kami jadikan

lalai menyebut Kami dan meminta supala kamu menjauhkan diri dari orang-

orang fakir karena kekumuhannp. 'IGbenaran telah datang dari sisi T[hanmu

dengan terang-benderang, dan kamu wajib mengikuti serta mengamalkannla.

Maka sekarang, barangSiapa di antara kamu png mau beriman, maka hendaklatt

dia mengimanirya dan barangsiapa tidak mau beriman, maka hal itu terserah

kepada dirinla. Aku tidak akan mengusir orang-orang fakir png telah beriman

sekadar unftk memenuhi permintaanmu. "

Iwtru a,todnoa lizlt zlualimiitu naarun olraalrw bihim swadiqulun :
Sesungguhnya Kani telnh menytqlwt api yang asap dan nyalanya seperti

dinding dan lcemah untuk omnS-omng zalim.

Hendaklatr diketahui oleh orang-orang )ang tidak mau mengimaninla bahwa

Kami telah menyiapkan Untuknla api neraka png melingkarirya dari semua

aratr. Bagiqa tidak ada jalan untuk melepaskan diri dari lingkaran ryala api

neraka itu.

i-
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Wa iy yastu-gltiitstuya-glroatsua bi naa-in kal muhli yasywil wujunlw :
lika mereka minta tolong, niscayalah mereka ditolong dengan menyerupai
aryal yang mmglwnguskan muka.

Jika mereka meminta pertolongan pada hari kiamat, pitu, ketika mereka
telah berada di dalam neraka dengan meminta air karena kehausan )ang amat-
sangat, berilah kepadanp air )ang menyarupai aspal )ang membakar muka karena
suhu panasnya png tinggi.

Bi\asy syarutbu wa saaat mwtafaqaa : ftuM seburuk-burukminumant,
dan nemla adalah seburuk-buruk tempat tinggal.

Inrwl b4ziirw aomttntnt wa 'amiltuh slualiltotti iwua laa nudhii'u ajm
man ahsana 'omalaa : Sesungguhrrya mereka yang beriman dan
mengerj alun analan-anulan saleh, tentu Kani tidak akan menyia-ryiakan
omng - o ruilg yang mmgerj akan attulan-analaury dangan s ebaik-baibtya.

Sesungguhnp semua orang )ang mengimani hak (kebenaran) png telatr
diwahyukan kepadamu dan mengerjakan semua perintah al-eur,an yang
dibebankan kepada mereka, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka
atas amalan-amalan lang mereka lakukan dengan sebaik-baikrya itu. Allah tidak
akan menzalimi mereka, unalaupun hanla sebesar biji kurma.

Uloo-ilu lahum jannoatu 'adnin tajrii min tahtihimul anluaru : Bagi
merelu surya yang lekal, di bawahnya mengalir sungai-sungai.

Allah memberi mereka surga sebagai tempat berdiam, }ang di bau/ah kamarnla
mengalir sungai-sungai png jernih airrya.

Yrrlullawwfiilru min asoawfia min dzdwbin : Di datam sutga, mereka
disuruh metrukai gelang emas.

khiriatr Eat ini menjelaskan bahwa semua gelang mereka terbuat dari emas.
Tetapi adaayat )ang menerangkan batrwa gelang mereka terbuat dari perak. Ada
juga png menyebutkan gelang mereka terbuat dari emas dan mutiara. Jika kita
kumpulkan ketiga alat itu maka diperoleh kesimpulan bahwa penghuni surga
memakai tiga macam gelang.

wa yalbasuwu tsiyaafun Htudhmm mh sundnsiw wa iltobmqin : Merela
juga memalai lain-kain hijau dai sutem Wis dan sutem tebal.

Di dalamrya mereka memakai kain-kain sutera tipis dan sutera tebal png
semuanla bernarna hijau. Dipilih warna hijau karena warna itu sangat lembut
dipandang mata. sebab itu, Allatr menjadikan warna tumbuhan dan pepohonan
adalah hrjau. Warna hijau memang sangar teduh dipandang mata.

J

j
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Mfra*iiiru ffraa 'sbl ou*i : Mereka bristirahd di fulatwya, di .

otos tqrpd tidrywry in&h.

Di dalam sEga, mereka foduk beristirahd di atas tempd tifur Fng diberi
kelambu dan bertirai indah. Hal ini unmk menunjuklan bahra para mukmin
dalam surga mencapai puncak kenikmatan dan kesenangan png tiada tara di
dunia.

Iifr'rrra,s Batubu va lrarsurd astafrqoa : h.blt sefuik-fuik palrula,

fut suryaitulolt sebaik-fuiktsrpst ry
Surga adalah sebaik{aik peinbalasan >,ang diberi}an kepada para mukmin

atas amalan-amalan baik mer€fa- Surga imlah sebaik+ebaik tempat bertedult.

KES]MPULAN

Dalam ryat-ayatr. ini Tbhan memerintahtan Muhamrnad tetap mempelajari

dan membm al{w'an sertr jangan mem@ulikah permintaan orang-orang

musyrik yang mengbarapkan Nabi sry. meryganti al-Qur'an dan menjauhkan

diri dari omng{mng miskin- Alat ini menegaskan bahwa kebenaran itu ryata.
Orang tidak bisa rlilnksa uftuk beriman kepadanp. Orang boleh memilih mana

yang disuLainya. Tbtryi Allah telah menyediakan api neraka fng smgat pedih

bagi orang png tidak beriman.

Allah juga menjetastan bahva orang )ary mukmin dan berarnal saleh akan

diberi surga, dan mereka hidup kckal di dalamrya.

652

(32) Dan buatlah unhrk mercka suatu
perumpamaan, Sraitu dua orang
lelaki. Kami jadikan untuk salah
seonng di antara,ke&nlr5ra dua buah
febun png peuuh dengan anggur dan

Kami lingkeri dua keblm itu dcngAn
pohon hrma scrta IQmi jadifon di
antare dua kebun itu tanaman-
tanrman yang lain.

Kedua kebun im menghasilkan buah
dengan sempuma sePanjang tahm,

dan sedikit pun hasilnya tidak
berturarg. Di tcngah-tengah hbun
Kami memancarkan smgai.

fiE{+f!-wG$S$ilri6

.t

W'^r;Ll*ltWtdffieV
dr*r.lgfu

(33)
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(34) Bagi pemilik kebun terdapar pula
harta-harta )ang lain. Maka seorang
berkata kepada temannla: i{hr lebih
kap daripada kamu dan orang-oftmg

. )ang mernbela diriku pun lebih mulia
keadaan hidupnya."

(35) Masuklah.ilia ke dalam kebunnla,
sedangkan dia dalam keadaan menza-
limi dirirya, sefla berkata : "Merunrt
pendapatku, harta ini tidak aken
musnah untuk selama-laman1a. "

(36) 'Menurut pendapatku pula, kiamxl
tidak akan datang.'Jika aku dikem-
balikan kepada Tbhanku, niscap aku
memperoleh balasan kebajikan png
lebih baik daripada ini."

(37) Tbmanrya pun meryahut pembicara-
annya, deng4n,katanp:'Apakah
kamu mengingkari Thhan yang
menciptakan kamu dari tanah,
kemudian dari nuthfah (qperma), lalu
Dia menjadikah kamu seorang lelaki

. )ang sempurna?"

(38) Akan tetapi aku tidak berkara
demikian, aku hanya berkata:'Allah
itulah Ttrhanku dan aku tidak
mempersekutukan sesuatu apa pun
dengan Tbhanku."

(39) Apakah tidak lebih baik, ketika kamu
memasuki kebunmu mengatakan:
'Maasya allaahu laa quwwaaiilaa
billaah = ini semua adalah atas
kehendak Allah, tidak ada kekuatan
melainkan dengan Allah jua." Jika
kamu melihatku lebih kurang harta
(miskin) dan anak daripada kamu.

(40) Maka mudah-mudahan Tirhanku
meng-anugerahi aku png lebih baik
daripada kebunmu dan Allah akan
menurunkan petir dari langit atas
kebunmu, dan menjadilah kebunmu
itu tanah )ang tandus.

(41) Atau menjadilah airnla meresap ke
dalam tanah, lalu tidak sangguplah
kamu mencarinla.
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(42) Allah pun memusnahkan harta
bendanla, lalu dia Pun akan mem-

bolak-balik kedua telapak tanganqa
menyesali biaya-biaYa Yang telah
dikeluarkan untuk kebun yang telah

rusak binasa, serta berkata:'Aduhai,
sekiranya aku tidak memperse-
kutukan T[hanku dengan seseorang

(sesuatu)."

(43) Tidak ada baginya kaum keluarga

lang menolongnla selain Allah, dan

tiadalah dia memPeroleh Perto-
longan.

(44) Di sini ryatalatr bahwa kekuasaan dan

pertolongan itu kepuqraan Allah yang

hak. Dialah sebaik-baik Yang
memberi pahala dan sebaik-baik png
memberi anugerah.

TAFSIR

Wadhrib lahum malsahr miulainiia'alnaa li ahadihimanianrutaini min

a,naahiw wa tufufiuahumtt bi rukltliw waia'abroa bairuhwnaa ?ar'aa:
Dan btntlah untuk merela stntu perumpantf,m, yaitu dn omng lelnki.

Kami jadil@n untuk salah seorung di arXam ftedwrya dn buah lcebunyang

penuh dengananggur dan Kami l@@ri An kebun iru dcnganpohon htrma
-seru 

Koni jadikan di annm dn trebun itu tanamnn-tarutmnnyang lain.

Watlai Rasul, untuk orang-ofimg musyrik lang memin6 kamu agar mengusir

satrabat-satrabatmu png miskin, maka buatkanlatr perumpirmaan dua orang lelaki

yang sama-sama memiliki kebun. Salatr satunla memiliki dua kebun anggur

)ang di pinggirnla dipagari dengan pohon-pohon kurma'dan di tengah di antara

dua kebun itu terdapat tanaman-anaman lain.

Ada riwalat png menyebutkan bahwa pemilik kebun itu adalah dua orang

bersaudara dari Bani Israil, ),iang menerima warisan dari orang tuanya sebesar

8.000 dinar. Sesudatr masing-masing dari mereka menerima bagian, maka seorang

di antara mereka )aqg tidak beriman mempergunakan uangnla untuk membeli

kebun dan tadang, sedangkan satunla lagi mempergunakan harta warisannya itu

untuk berbagai kebaikan. Keadaan hidup mereka berdua seperti png sudah

dijelaskan dalam ayat ini.

Allatr membuat contoh ini untuk menggambarkan keadaan golongan png
beriman dan golongan png kafir. Golongan kafir, walaupun mereka hidup penuh

kenikmatan, mereka mendurhakai Allah. Sedangkan golongan mukmin tetap

menaati Allah, sekalipun mereka dalam kesukaran dan kesengsaraan.
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Kiltal jawuuini aatat uhtrohaa wa bm tazilin mbrtu sluiil : Kdta
leebun itu natglus ilkan fuah dangm sanpunw sqanj ang tahrl fut s editdt
pun hasilnyw tifuk berfurury.

Tiap tahunrya kedua kebun itu mendatangkan hasil Fng cukup baik. Tldak
ada ahun png tidak menghasilkan panen png baik. rni le;a'oian png istimeua,
sebab biasanla tidak ada dua musim png bisa menghasilian panen p4g selalu
baik.

wa ftiiamta kldlaahlnorua nalwaa : Di tangotr-totgah kcbyl Koyti
moryalirkan sungai.

Kami (Allah) memancarkan sungai besar png airryajernih di tengah [ebun
)ang mempuryai cabang pag baryak, sehingga seluruh tanaman di kebun bisa
memperoleh pengairan png cukup

wa kaana lahut *anann : fugi panilik kckttt terdqat pub haru-turu
yang lain.

Di samping itu bagi pemilik kebun terdapat pulaharta-harta prry lain, seperti
:T"t duo perak )ang diperoleh dari penjualan hasil kebun dan usaha-usaha atau
bisnis lainnp.

Fa qaola li sluahiltihii wa huwa yrhaavirulnar am afuaru minka nubw
wa o'azzt rufurua : Mara soonmg berkata kqafu tanmny: -Ah. rebih
kaw darbada y*u ,b, on ilg-onrng yotg mattbera dirifuptot rebih rrulia
(Sdahtem) keadaan hidtpny. -
hda suatu hari jutauan png kafir inr berkaa kepada saudaranla yang mulmin

waktu bercakap-cakap: 'Hartaku lebih banlak daripada haramu 
-dan 

para
penolongku pun lebih mulia (sejahtera). Mereka akan msm[antu aku, ketikaaku
membutuhkann)ra. "

wa da-klwla jaruutahwr wa huwa zhaarinul li rufiihii qaala man a-
dumnu an tabiida hodzihii abadaa. wa mat aon"ulus saa'ata qaa-
imatan : Masuklah dia kc dalont kehunyw sedugkan dia dalam kcadoan
merw limi dirinya, serta berkata :' Merunt pandryat ht, taru b.i tifuk akan
musnah wauk s e lanu- lanmw. uenuru penqdat pu;la, kiotrut tidak akan
datang."

uryuk memperlihatkan keka5aanrya, jutawan itu dengan sikap sombong
TTqui"t saudaranla masuk ke dalam area kebunnla oan ueitetitingrrr, ,"rri
di dalamnp. Dia merasa sangat bangga dan besar repaa ams idqa-"J", sa,pai
dia melupakan Allah png memberikan nikmat iepaaarya. rii" p* aerrgam
sombong berkaa kepada saudararya: 'I(ebunku ini tentu tidak akan-binasa, Ian
aku berpendapat bahwa kiamat tidak akan tiba."
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Wa bir rudffiuilu mbbii h ajidaww kJwimm mhhru mwefubu :
'Jika aht diksnfulikan kqada Tlitanht, niscaya ahr monperoleh balasan
lefuiikan yang lebih tuik darbada ini. "

Aku tidakpercaya, katajutawan itu seterusrya, bahwa kiamat itu akan datang

sebagaimana png kamu katakan. Andaikan kiamat dahng dan aku kembali kepada
Allatr, tentulatl 

"1u 
akan memperoleh bagian png lebih baik daripada saat ini di

sisi Tbhanku

Dia meryangka bahwa karena di dunia diberi kekEaan png baryak, maka
di akhirat tentunla demikian juga. Dia tidak menginsafi bahua dunia tidaklah
'seberat salap nlamuk di sisi Allah.

Qgala bhuu shodtibuhur wa huwa yultuwilaltuu a lufutta billa4zii
khtloqako min tuaabin Earrrrru min rufitfoin Stmrrru sotewaalu rujulaa :
fenonrya pun menylwt pembicaruannyu, dengan katanya: 'Apalah lwnu
mmgingkari Thlw, yvttg ntotciptakan lurru dari tanah, kemudian dai
rwthfah (sperma), lalu Diamorjadikan koru seorung tclnkiyang sempurna?'

Saudararya yang beriman berkata:'Yhhai manusia, apakah kamu mengingkari
T[han png telah menjadikan orang tuamu ]ang pertama itu dari tanah, png
kemudian berproses menjadi nuthfrtr (sperma, sel telur) dan kemudian menjadilah
kamu sebagai lelaki )ang sempurna. Apakah dengan itu kamu akan mengatakan
bahwa kiamat tidak ada?"

Laakinnaa huwallaahu mbbii : Alanr tetqi afu tidak berkan demikian,
afu hanya berlata: %llah itulah Tfulnnht.'

Akan tetapi aku tidak mau berkata seperti png kamu ucapkan. Aku hanya
mengatakan: "Dialah, Allah Ttrhanku, aku mengakui keesaan-Np. Dialah png
memegang pemerintahan alam dan kepada-Np kita akan kembali.

Wa loa usyfi/oz bi rtbbii afudoa : "Dant aht tidakma npenehttulant s*rutu
apa pun dengan Tfuhanht.'

Tidak ada seorang pun )ang aku penekutukan dengan TUhanku, karena Allah
itu adalah Ma'bud (png diibadatD Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Np.

Wa laulot idz da*luln jawutaka qulta maa syaatllaaltu laa quwwata
illao billothi : Ap'akah tidak lebih fuih lctika lannu menusuki lreburutu,
lannu mengatakan: 'Maasy allaahu laa quwwata illoa billooh : ini semua
adalah atas kehendak Allah, tidak ada lehmtan melainkan dengan Allah
jua.'
Wahai saudaraku, kata jutawan itu lagi, ketika memasuki kebunku,

mengapakah kamu tidak mengatakan 'maa syaaallaalu. laa qwtwwa illaa

L
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billaahi?" Ada riwayat )ang men),ebutkan batrwa barangsiapa melihat sesuatu

)ang menjadi kebanggaannla, lalu dia mengucapkan 'mon syaanllaahu laa
quwwata illaa billaahi?", terpeliharalah barang itu dari sesuatu yang
memudaratkan.

In tamni aru aqalla mfuka naolaw wawalodaa. Fa ,asaa rubbii ay yu,tiyani
khaimm min jannuilu wayunila'alailua husbaanam nitus samaa-ifu
tushbiha sha'iidan ztlaqaa. Au ytuhbiha maa-uhaa ghaurun falan
tastothii'a lahau tlwlafua : lila kanw melilwtht lebih furung lnrta (miskin)
dan anak daripada karnu, maka mudah-mudalan fulanfu menganugemhi
aht yang lebih baik daripada kebunrnu dott Allah alant menurunlanr pair
dari langit atas lebuniltu, dan menjadilah lrebuwnu itu tatuhyang tuna$,
atau menjadilah aimya mercsap ke dalam tanoh, lalu tidak sangguptah
kamu mmcainya.

Jika kamu melihat aku di dunia tidak mempunlai banlak harta dan banpk
anak, tangkis saudararya png mukmin kepada si jutawan, mudah-mudahan
Ttrhanku akan memberikan kepadaku pemberian png lebih baik daripada kebunmu
dan lebih kekal di hari kiamat. sebalikrya, mungkin juga Allatr akan merusak
kebunmu dengan mendatangkan hanla )ang memusnatrkan tanaman-tanamanmu
dan pepohonannla atau menjadikan air terbenam ke dasar tanah, sehingga sulitlah
kamu memperolehnla untuk menyirami tanaman.

wa uhiitlw bi tsamarihii fa ashbalu yuqallibu knffaihi 'aloo maa anfaqa
fiihw wa hiya khaawiyatun 'alaa ,uunsyilua wa yaquulu yaa laitanii
lam usyrik bi mbbii ah.adu : Allah pun memusruht(an harta bendanya,
lalu dia pun akan membolnk-balik kefua telapak tangawtya mstyesali biaya-
biaya yang telah dileelwrlan untuk kebun yang telah rusak binasa, serta
berkata: ',Aditai, sekiruny afu tidak manrpenehrtukan fuhnnht dcngan
seseonang (sesuatu).'

Apa png telatr diterangkan oleh saudaranla png muslim, tern)ata terjadi
juga. Maka binasalatr kebun milik si jutawan, png semula disangkanp tidak
mungkin bisa binasa. Si jutauan itu sangat meryrsal, karena diatelah mengeluarkan
biala png cukup besar untuk memelihara kebunrya dan menyesali sikapnp
)ang mempersekuekan T\rhan.

wa bm nkul lahuu frattty yan-shwawuhuu min duunillaahi wa maa
lroaru nwnta-shhaa : Ttfuk ada fugbtya lannn kelwrya yang morclongnya
selain Allah, dan tiadalah dia memperuleh penolongan.

Pada uaktu kebinasaan kebunnp itu, baginya tidak ada keluarga dan sahabat
yang dapat menolongnla dan dapat menolak bencana png menimpa kebunnya.
Thk ada )ang mampu membantu mengembalikan kondisi kebunnp seperti sebelum
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tertimpa bencana, selain Allah. Pada waktu itu dia juga tidak dapat

mempertahankan dirirya atau memperggnakan tenaganla untuk melakukan

pembalasan karena sakit hati terhadap Allah png menghancurkan kebunnla.

Hwaalikal walatyatu liilanhil lwqqi : Di sini flyatalah bahwa lrelansaan

danpenolongan iru kqwtyaan Allahyang lnk.

Menghadapi berbagai kesukaran dan bencana (musibatr), hanla Allahlah
png bisa memberikan pertolongan, karena Dialatl )ang memegang kekuasaan di

alam ini.

Huwa ldwirwt tsawaabaw va kluitutt 'uqbaa : Dialah sebaik-baikyang

memberi pahaln dan sebaik-baikyailg memberi anugemh.

Allahlah png dapat memberikan pahala fng paling baik dan mendatangkan

akibat (hasil) yang paling baik bagi para penolongnla (mukmin). Allah akan

mengambil pemtalasan sakit hati bagi orang-orang png meryeratrkan diri kepada-

Np.

KESTMPU LAN

Dalam alat-a1at ini Allatl menjelaskan $uthr perumpamaan yang membuktikan

batrwa kita tidak dapat berbangga diri dengan harta )ang baryak, karena harta

kekalaan adalatr bayangan png hilang. I(erapkali orang )ang kala tiba-tiba di

belakang hari menjadi miskin, dan sebalikrya, orang png miskin menjadi kala.

Tinggi rendatrnya derajat manusia pada hakikatrya adalah berdasarkan ketaatan

dan ibadatnp.
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(45) Buatlah perumpamaan hidrry di dunia
untrak mereka, pitu seperti air hujan
yang Kami turunkan dari langit, lalu
mcnghijaulah tumbuh-tumbuhan;
kemudian tumbuhan itu hancur )ang
dapat diterbangkan oleh angin;
adalah Allah Yng Maha Berhusa
atas segala sesuatu.e

Ilarta dan anak-anak adalah hiasan
hidup dunia, dan semua amalan
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e Ksitkan de-4gan S.10: \{mrs; 5.39l. u,'-Ztmar, 21.
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kebajikan pag kekal ftedahnya untuk
manusia lebih baik pahalanya di sisi
TUhanmu dan merupakan sebaik{aik
barang png diharaptan.

@56',{eGS*i,,U.EiMr

TAFSIR,

wodhrib lalumt rru*alal hqadid drot-yoa fu naaii anztltttdtu milus
samaa-i fiakhtala4ha bihii nabaatal ar4hi fa ashbaha ha-syiiman
todzrwhw riyoahu : Btntlah perunparrutan hiary di dtia totuk mctekn,
yairu sqeni air lwjan yang Konti rurunkan dari langit, taltr menghijaalah
twtkrlt-tutnbulwtt ; kanwdian tuntfulan iu honcur yang dapat diterbangkan
oleh angin.

Jelaskan, hai Muhammad, kepada mereka tentang sifrt dunia dan keindahan
hidup di dalamrya. Yaitu semisal air hujan png IGmi turunkan dari langit, lalu
hiduplah semua trrmbuhan de4gan suburn5a memenuhi bumi, sehingga menjadilatr
pemandangan yang amat menarik. Tetapi tiba-tiba tumbuhan itu hancur luluh
diterbangkan oleh angin ke kanan dan ke kiri.

Oleh karenarya, janganlxh kita tertipu afau terpedE6 oleh kehidupan dunia,
dan janganlah para jutauan hidup bermeuah-meuahan dengan hartaqa dan jangan
pula dengan png lainqa.

wa fuanallaahu'aloa hdli syaiim muqtodilta : Adarah Allah wtg l{otn
Berhnsa das segala sesufiu.

Allahlatt )ang mempunyai kesempurnaan dan kebesaran serta berkuasa
menghidupkan scxnultn, membinasakanrrya, dan kemudianmengembalikanrya lagi.

Demikianlah keadaan dunia, mula-mula ampak indah berseri dan kian hari
semakin bertambah keindatrannla. rHapi keadaan iru, lama-kelamaan mulai
menumn sehingga akhirrya binasa seluruhnla.

N noalu val furuuuw ziitutul ltoyoatiil durryaa : Harta dan aruk-aruk
adalah hiasan hidry funia.

Hara dan anak-anak png menjadi kebanggaan orang-omng jahililah, seperti
upinah dan al-Aqra'n, adalah hiasan hidup dunia, bukan bekal athirat, sedangkan
kita mengetatrui batrwa dunia itu segera akan lenlap. I(arenanla kita tidak patut
bermegah-megahan diri dengan harta dan anak keturunan.

Penlabutan kata'ttarta" didahulukan atas kata'anak" dalam alat ini karena
harta lebih menonjol dalam fungsinla seb4gai hiasan hidup, selain hara menjadi
penolong hidup bagi orang tua dan anak-anakrya dalam segenap uakm.

DiriwEatkan dari Ali ra., katanla:
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'Ilarta fun arrak-anak afulah toton ot Aoria, sefurykan anwl yang saleh afuloh
taruDrum okhitd. Allolt teloh ttungwtpulkot kedu tutotutt ifit uttuk beberupa
golongan omng.' .

Wl fuq$ofiBh slualiluatu hdru ffi rubbika *awafuv va khabwt
amalaa : funua anulon kefuiikottyang kcful na$aotnwutrtukmarusia
itu lebih tuik pahalotyu di sisi Ttulanru fun sefuik-fuik sesuotu Wg
dilwrrykn.

Semua amal kebajilqn png manfaatnla berlangsung lama bagi manusia (inilatl
yang rlimaksud deqgan katq'al-fuaqiwtttsh shoaliltod', lainr semua arnal
ketaatan, seperti sembahpng , zqktt, sedekah, jihad di jalan Allah, memberikan
pertolongan kepada orang{rang png memerlukan pertolongan, dan membantu
penghidupan oxang{rang miskin, semua itu lebih baik di sisi Allatr dan lebih
kekal, karena pahalanp kembali kepada png mengerjakannla. Inilah sesuanl

rng Daling baik unurk rlihararkan, karena dengan itu kia memperoletr apa )ang
kita harap-harapkan di alfiirat kelak.

Diriwlatkan oleh Sa'id ibn Manshur, Ahmad, Ibn Jarir, Ibn Mardawaih,
dan al-Hakim dari Abu Sa'id al-tr(hudhri bahva Rasulullah bersabda:

'Perbatyaklah mengerjakan'al-baaqiyaatush st aolit oat'. Seomng sahabat
bertorya: 'Apkah afhaqiyaatush slualiltoot iu, ya Rasufullah?' Nabi ruenjawab:
'Titkbir, tuIrlil, tasbih, tolt nid, fun lao luala wa laa quwwau illoa b,iilaah'.

Diriwa5atkan oleh ath-Thabrani atar Ibn Mardaraih dari Abu Darda, katarrya:

-Bersabda Rasuttdlot, mw.: '&rblttunallaah walhandthkaah wa laa ilaata
illalloalrwa laa qwwdailloa billaalt, ifrilohal-fuaqiyaatush slnalihaai. Bacaan
in nunggugur*an fusa seperti polnn nunggugur*on fum$ya, fun bacaot itu
afuM perbenfulunan flirga.'

KESIMPULAN

Dalam tyat-tyart ini Allah Eengumpamakan hidup di dunia ini dengan air
hujan png diturunkan 6ri langit, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tetapi
kemudian nrmbuhan itu hancur diterjang angin kencang. selain itu Allah juga
menjelaskan bahwa,harta dan anak yang bagi orang{rang Arab jahiliph pada
masa dahulu menjadi kebanggaan adalatr hiasan hidup dunia. yang lebih baik
bagi Allah adalah semua amalan kebajikan png manfratnp terus berlangsung
untuk manusia.

t._



2418 Surat lE: al-Kahfi luz 15
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(47)

(48)

Ingatlah, wahai Rasul, kepada hari
ketika Kami mencabut gunung-
gunung. Kami menerbangkanqa ke

udara; kamu melihat bumi terhampar
datar dan IGmi pun mengumpulkan
semua manusia, tidak seorang di
antara mereka 1ang Kami tinggalkan.

Mereka dihadapkan kepada Tbhanmu
dengan berbaris, lalu Allah ber-
firman: 'Sungguh kamu telah datang
kepada Kami sebagaimana Kami
menjadikan kamu pada permulaan
pertama, tetapi dulu kamu me-
ryangka IGmi tidak menjadihn masa
perjumpaan."

(49) Diletakkan semu:r kitab amalan, lalu
kamu melihat orang-orang yang
berbuat dosa gemetar ketakutan
memperhatikan isi kitab itu, dan
berkatalah mereka:'Aduhai, celaka
kami. Mengapa dalam kitab catatan
(amal) ini tidak ada png tertinggal,
amalan kecil dan tlesar, melainkan
semua dicata!rya dengan semprna."
Mercka mendapati semua apa yang

mereka kerjakan tercantum dalam
kitab amalan ini dan Tbhanmu tidak
menzalimi seseorang.

6iiJW;i;
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TAFSIR

Wayawna rusayyirul jibaah : Ingatlah, watwi Rasul, kqtada furt kefitu
I(ani mencahtt gurung-guntiltg, Karni mmerbangkawrya lce udaru.

Ingatlah, watrai Rasul, kepadahari di manaKami (Allatt) menjadikan gunung-

gunung berterbangan laksana tapas. Padahal sebelumrya gunung berdiri tegak

dan kukuh dalam pandangan mata. Firman Allah ini memberi pengertian bahwa
keadaan dunia nanti akan berubah dan letakrya pun bernrkar-tukar.

Wa tarul ar4lw baori?atan : Kamu melilnt bumi terlwnpar datar.
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Pada vaktu itu (terjadi huru-hara kiamat), semua orang dapat melihat seluruh

tepi bumi dengan ryata Oan terang. Sebab, di atas permukaanrya tidak ada lagi

sesuatu bangunan, bukit ataUpun gpnung. Bahkan di atas bumi tidak ada lagi

batang pohon.

wa tw-syamoahum fa lam nu-ghaadir minhwn ahadaa : Dan lfumi pun

mengwnpullan semtat manusia, tidak seomng di antam merela yang Knmi

tinggalkan.

Kami pun mengUmpulkan seluruh manusia, baik png terdahulu maupun

yang temudian untuk dihisab semua amalannla, sesudah mereka dibangunkan

,lrri-too*ry,". Tldak seorang pun, baik kecil maupun besar, png IGmi tinggalkan.

Wa ,uri-ilhuu 'alaa rabbika shaflal la qad ji'tumuunaa kn maa

klwbqnaokum awwala manatin : Merela dihadaplun lcqada Tfulwnmu

atnsa berbaris, lnfu Attah befirman: "sungguh kamu telnh danng lcqada

Xanti seOagaimaru Kami meniadikan katnu pada permulqan pertama."

Seluruh makhluk dihadapkan kepada Allatr dalam saru barisan lang lurus'

Mereka diserupakan dengan laskar (pasukan) yang dihadapkan kepada

komandanrya dan mereka semua menunggg perintah png akan dikeluarkan'

Ictika itulah Allah berfirman: 'I(amu masing-masing telatr datang kepada I(ami

seorang-seorang sebagaimana keadaanmu ketika Kami pertama kali menjadikan

11*urL, pioielanjang tak berpakaian dan tidak ada png menolongnla."

Perintatr Allatr ini merupakan kecaman terhadap orang-orang musyrik yang

mengingkari hari bangkit dan meqombongkan diri dalam masalatr dunia atas

para frkir miskin.

Bal zlramtum al lan nai'ala lakum mau'idaa : 'TetaPi dulu lamu

mmyangla Kami tidak meniadikot masa periunpaart"'

I(2mu sama sekali tidak meqangka batrwa kamu akan menghadapi hari

perjumpaan dengan Allah. Maka sekarang ini, hari png kamu ingkari itu, telah

iiUi O.n pada masa ini harta dan anak )ang banlak tidak dapat kamu banggakan

lagi.

wa wu4hi,al kitaabufa taml muirimiilw nusyfiqiiru mim maafiihi :
Ditdald@t semtutkitab amalm4 lalu konumelilW omng'omngwg barbtnt

dosa gemenr ketahttan memperlntilan isi kitab itu'

Pada saat inrlatr, semua lembaran catatan amal digelar, baik berupa amal

kebajikan ataupun amal kejatratan (kemaksiaan). Irmbaran amal diberikan kepada

*..iug-..ting orang. Pada waktu itu kita melihat semua orang )ang berbuat

dosa menyesali segala perbuatanrya png buruk, )ang juga dilihat oleh semua
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makhluk png dikumpulkan di Padang Mahspr. Selain itu, orang-orang )ang
berdosa itu merasa ketakutan )ang sangat terhadap siksa Allah.

Wa yaquuluuru yut wailatarua maali luadznl kitaabi lan yu-ghaadiru
sha-ghifiuaw wa laa lubiiluan illaa abshaahu : Dan berlatarah mcrcra:
"Adilhni, celnla lami. Mengapa dalarn kitab cantan (annl) ini tidak ada
yang rcninggal, amalan l<ecil dan besar mclainlant semua dicarunya dengan
sempurna."

Kita manusia, sewaktu masih di dunia, tidak ubahnp seperti orang )ang
berdiri di depan kamera. semua apa )ang dikerjakan, png buruk atau png baik,
yang memberi mudarat atau manfaat, semua terekam dengan sempurna. Maka
apabila film itu diperlihatkan kepada kita, tampaklah semua apa )ang kita kerjakan
persis sebagaimana png kita perbuat.

Wa waj aduu maa'amiluu haadhirw : Merclu mendap ati s emw qpa yang
merela l<erj alun terannnon dalam kitab arwlan.

Wa laa yazltlimu mbbulu ahodu : Don Tfutnnnw tidaknqtznlimi seseorung
pun.

Allah tidak akan menganiaya seorang pun. prinsip pahala dan siksa sesuai
dengan keadilan Ilahi dengan tidak menzalimi seseorang. Karenanp, Allah
memberikan pembalasan )ang sempurna kepada orang png berbuat baik
sebagaimana Dia memberikan pembalasan )ang buruk kepada mereka )ang juga
berbuat buruk.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allatr menjelaskan keadaan hari kiamat dan huru-hara
yang terjadi pada hari itu. Tidak ada yang terlepas dari huru-hara kiamat, kecuali
orang )ang sungguh-sungguh mengikuti Rasul.

65s
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keturunannya sebagai pengatur
hidupmu selainAku? Padahal mereka
itu musuh bagimu. Itulah seburuk-
buruk pengganti untuk orang-omng

lang zalim."D

o"**,tf -"*X-'*:1yffi,fi''ffi '#'15;j6;.'031'iE/i*"'\u
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langit dan bumi, serta bagaimana
menjadikan diri mereka. Aku
tidaklah menjadikan orang-orang
)ang sesat itu sebagai penolong-I(r.

(52) Ingatlah pada hari ketika Tbhan
berfirman:'Panggillah oftmg-omng
(sesuatu) png kamu jadikan sebagai
sekutu-sekutu-Ku, lang telah kamu
dakwakan itu." Maka mereka pun
men)€ru orang-orang png dijadilon
sekutu bagi Allah, tetapi tidak sanr
pun )ang memenuhi seruan mereka.
Kami telah meqladikan di antara
mereka tempat kebinasaan.

(53) Orang-orang yang berbuat dosa
melihat api neraka, lalu mereka
mepkini diriqa akan memasukinla,
dan tidak memperoleh tempat untuk
menghindarkan diri dari neraka itu.

TAFSIR

Wa idz quhua lil nalaa-ikatis judau E aadanu ta sajaduu illoa ibliisa :
.Ielnslan ketil@ Kani berlata kqada malaikat: *Benujudlnh lannu kqada
Adam." Malu benujudlah mereka senuu4 kecruli iblis.

Jelaskan, wahai Rasul, kaika Kami berkata kepada para malaikat: 'Ber-
sujudlah kamu semua kepada Adam." Ialu mereka pun bersujud, kecuali iblis.

Yang dimatsud dengan sujud dalam ayat ini adalah sujuduntuk memuliakan
dan rnenghormati Adam sebagai tanda mengakui keutam,unnla dan meminta
maaf atas tutur kaa mereka kepada Adam.

Kisah sujud kepada Adam telatr beberapa kali diungkapkan. Diulang-ulangi
penyebutanrya supala manusia mengetahui benar-benar apa )ang telatr terjadi
terhadap nenek mqangnla, pitu Adam, dan b4gaimana sikap iblis terhadaprya,

rc Kaitlon dengan S.2: al-Baqarafo S.17: al-Israa'; S.72: Jin.
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)ang telah menyebabkan Adam keluar dari taman png indah dan menjadi
pendorong kemaksiatan bagi umat manusia.

Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepada Mam. Mereka dengan

tunduk dan patuh mengerjakan perintah itu, karena mereka memang tidak
mendurhakai Allah dan karena mereka senantiasa mengerjakan apa yang

diperintahkan oleh Allah.

Mengenai iblis png terkutuk, lang membantah perintah Allah, mengemu-
kakan alasan atas sikapnya yang sombong itu. Katanp: 'Bagaimanasap bersujud
kepada dia, sedangkan sala lebih baik @enciptaanrya) daripada dia."

Ihatu mirul jinni : Iblis adalah dari golongan jin.

Iblis menolak perintatr karena diberi kesempatan bergaul dengan para

malaikat. Firman Allah ini menjadi dalil bahwa iblis bukan dari suku malaikat,
namun dari suku jin. lbtapi dalam alat yang lain diberikan pengertian bahwa
iblis itu dari jenis malaikat. Maka dinamakan iblis dengan malaikat karena telah

dimasukkan ke dalam golongan malaikat.

Sebenarnla ada perbedaan )ang tegas antara malaikat dan jin. Perbedaan-
perbedaan itu terletak pada sifatnp. Tetapi mereka semua adalah dari alam gaib,
yang kita tidak mengetahui hakikatnp.

Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada )ang memasukkan
iblis ke dalam golongan jin, karena Allah menjelaskan bahwa jin itu mempunyai
keturunan, sedangkan malaikat itu tidak mempunyai keturunan. Jin
menyombongkan diri, sedangkan malaikat tidak menpmbongkan diri.

Ada png berkata bahwa iblis itu dari golongan malaikat, sebab firman Allah

)ang memerintah supala malaikat bersujud kepada Adam juga mencakup iblis.
Demikian pula ketika Thhan menyifati malaikat dengan 'tidak mendurhakai
Allah", memberikan pengertian bahwa ada kemungkinan malaikat itu durhaka
kepada Allah. Dialah iblis png telah mendustakan Alldt dan golongan malaikat.

Fa fasaqa 'an amri mbbihii : Mala dia melanggar perintah Tfulnnrrya.

Dengan Allah memerintah para malaikat bersujud kepada Adam, sedangkan

iblis digolongkan malaikat png harus menuruti perintah bersujud, menjadilah
iblis itu makhluk png melanggar perintah.

IGdurhakaan iblis tidaklah mengherankan kita, karena jin itu memang
bertabiat sebagai pembangkang dan selalu menolak perintah.

A la tona-Hri4zuuruhuu wa dzuniyyatahuu auliyan< min duunii wa
hwn lakum 'aduwwun : Apalah lannu al<an menjadilant iblis dan anak
ketururwrurya sebagai pengatur hidrpmu selain Afu? Padalal merelu itu
adalah musuh bagimu.
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Sesudatr kamu mengetatrui keadaan iblis, tentu tidak patut kamu menaatinp
atau menaati anak keturunannla. Memang sangat mengherankan bahva kamu

menjadikan iblis sebagai penolongmu. Padatral kamu telatr mengetahui bahwa

antara kamu dan iblis telah tertanam permusuhan png lama dan tidak bisa

dihilangkan.

Bi'sa lizlt-zhoalimiiru badflloa : "Itulah seburuk-buruk pengganti untuk

omng-ofimg yang zalim,'

Mengganti ketaaan kepada Allah dengan keuatan kepada iblis ad4lah seburuk-

buruk pengganti.

Maa asyhattuhum khalqas sarnaawaati wal ar-dhi wa laa khalqa
anfusihim: Aht tidak memperlihatlcnn l<epada merelca, bagaimana
menjadikan langit dan bumi, sena bagaimann meniadilun diri merela.

Aku (Allatl) tidak memperlihatkan kepada mereka (iblis dan keturunanrya)

tentang penciptaan langit dan bumi. Juga tidak memperlihatkan kepada sebagian

dari mereka tentang penciptaan sebagian png lain. Maka bagaimana kamu menaati

mereka dan bagaimana kamu menyembah mereka, padahal mereka juga ha-mba-

hamba-I(r, seperti kamu, )ang tidak memiliki sesuatu kemanfaatan atau sesuatu

kemudaratan.

Ringkasrya, Aku tidak memberitahukan kepada mereka tentang rahasia

penciptaan alam. Aku sendiri )ang menciptakan segala sesuatu dan yang

mengurusnla.

Wa mat htttu mwta*hi4ztl mu4hilliitu 'a4hudot : Ah,t tidaklah
menjadilan omng-omng yang sesat iru sebagai penolong-Rt.

Aku, kata Allatt, tidak menjadikan orang-orang )ang menyesatkan manusia

sebagai pembantu dan penolong-Ifu. Di antara ulama ada png berpendapat bahwa

alat ini ditujukan kepada orang kafir Quraisy lang meminta kepada Nabi supala

beliag mengusir satrabat-satrabatnla png ftkir miskin dari majelisnla, sehingga

orang-orang kafir dapat bergaul dengan Nabi.

Kalau demikian halnya, maka alat ini menegaskan bahwa Allah tidak mau

menjadikan orang-orang kafir png menyesatkan manusia itu qebagai penolong-

Np. IQrenarya, tidak patutlatl mereka dijadikan sebagai ganti sahabat-sahabat

png telah beriman dengan sempurna.

Wa y auma yaquulu twaduu syurutua-iyal la4ziirw zt' amtum fa da' auhum

fa lam yasujiibuu bhum : Ingatlah pada hari l@til(a Thhan befirman:
' hnggillah omng-orcmg (sesuaru) yang lwnu iadilan sebagai sehtru'-sehtru-

K4 yang telah lurnu dalwalan itu." Mala merela pun menyeru orang-
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omng yang dijadilan sela$u bagi Allah, tetapi tidak satu pwwg mqneruhi
seruhn merel@.

Sebutkanlah, wahai Rasul, kepada mereka tentang hari pengumpuian semua
makhluk dan ketika itu Ttrhan berkata kepada oraog-orang )ang tidak beriman:
'Panggillah mereka semua png kamu anggap (akuD mampu memberi spfuat
dan kamu anggap seb4gai sekutu-sekutu-Ku, agar mereka melepaskan dirimu
dari bencana-bencana png kamu hadapi. hra musyrik pun melaksanakan perintah
Allah itu. Mereka kemudian meminta bantuan kepada sesembatrannla. Tetapi
sesembahan-sesembahan itu, jangankan memberi pertolotrgil, menlahut
permintaan pun tidak.

lh ja'alnaa fuiruhwn nuubiqoa : Kami telah mertjadikm di otam mercla
tempat lcebirwsaan.

Kami telah menjadikan di antara orang-orang musyrik dan sesembahannp
itu suatu pemisah png menjadi tempat kebinasaan mereka, laitu neraka.

Ringkasnp, apabila kita menetapkan bahwa png dimaksud dengan sekutu-
sekutu 1a4g mereka anggap sebagai sekutu Allatr itu Isa, Uiair, dan malaikat,
maka png dimaksud dengan 'tempat binasa" dalam a5at ini adalah jurang png
dalam )ang tidak memungkinkan mereka menyeberanginp. Apabila png kita
maksudkan dengan sekutu itu berhala dan patung, maka )ang dimaksud 'tempat
binasa" adalah neraka.

Wa m<l mujrimuwun rutam fa zhannuu annahum muwaaqi'uulua wa
lam yajiduu 'anltaa mashritaa : Omng-omng yang berbuat dosa melilat
ap i nemla, lalu mereka rnrykini alan menusukinya, dan tidak menp eruleh
tempat menghindarlan diri dari rcmka itu.

Pada hari itu ftiamat) orang{rang png berdosa melihat neraka terletak di
depannla, lalu mereka mepkini dirinp pasti akan memasukinla. Sebab, mereka
tidak memperoleh jalan untuk melepaskan diri dari ancaman neraka ataupun
tidak memperoleh tempat berlindung diri. Malaikat ketika itu terus menggiring
mereka ke neraka.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-a4t ini Allah menjelaskan kedurhakaan iblis png menolak
perintah Allah karena kesombongan dan keangkuhannya. Allah juga
memperingatkan kita untuk tidak menaati bujukan iblis.
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656

(54) Sungguh Kami telah mengulang-
ulangi berbagai macam perumpa-
maan di dalam al-Qur'an ini untuk
kemaslahatan manusia. Akan tetapi
manusia adalah oftmg yang paling
banyak mendebat

(55) Tidak ada png menghalangi orang-
orang musyrik beriman kepada
Allah, ketika telah datang petunjuk
kepada merekadan mereh memohon
ampun kepada Ttrhannya, kecuali
tertimpa apa yang berlaku dalam
sunnah orang-orang terdahulu atau
datang azab dalam berbagai maqtm
bentuk.

(56) IGmi tidak mengutus para rasul,
melainken sebagai pembawa kabar
)ang menggembirakan dan pembawa
kabar yang mengancam (mempe-
ringatkan). Semua orang kafir men-
debatnp dengan alasan yang sia-sia
untuk bisa melemahkan kebenaran.
Mereka itu menjadikan alat-alat-Ifu
dan peringatan-Ku sebagai bahan
olok-olok.

(57) Siapakah png lebih zalim daripada
orang-orang yang diperingatkan
dengan ayat-ayat Tlrhannya, lalu
berpaling dari ayat-ayat itu, dan' melupakan apa )ang telah mereka
kerjal<an sendiri. Sesungguh4a Iemi
telah menjadikan penutup atas hati
mereka, png menghalangi mereka
untuk memahami al-Qur'an dan

. sumbatan pada telinga. Walaupun
kamu memanggil mereka kepada
petunjuk, mereka sama sekali tidak
akan memperoleh petunjuk.

(58) Thhanmulah, TUhan yang Maha
Fengampun lagi mempunpi rahmat.
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Seandainla Allah mengazab mereka

disebabkan oleh amal perbuatannya'

tentulah Dia menYegerakan azabqa

untuk mereka. TbtaPi bagi mereka

ada waktu Yang telah ditentukan,
yaitu pada hari kiamat. Mereka sama

sekali tidak mendaPatkan tempat

berlindung selain Dia.

(59) Itulah kota-kota Yang Kami
binasakan, ketika mereka telah
berbuat zalim dan Kami telah
menjadikan masa (waktu) tertentu

unnrk kebinasaan mereka.

,#J;xE6,i"K;Gjlt,a$;
6r;;,r&

TAFSIR

Wa hqad slwmftut fii haodztl qur'aani lin noasi min hilli malsalin :
sungguh Kani tetah mengulang-ulangi berbagai mocam perumpamaan di

dalam al-Qur'an ini urtuk lremaslalnton manusia'

I(2mi benar-benar telatr menerangkan kepada manusia dan l(ami mengulang-

ulangi keterangan itu dengan berbagai macam perumpamium dalam al-Qur'an,

supEa mereka mengambiipelajaran dan mereka melepaskan diri dari kesyirikall'

etan tetapi mereka tidak menerima keterangan-keterangan Kami dengan cara

png baik.

Wa lrauwl iraoanu afusam syaiiniadalu : Aknn tAapi manusia adalah

omng yang Paling banYak mmdebat.

Manusia itu, sesuai dengan tabiatrya, suka membantatr dan baryak mendebat

para nabi.

Wa maa monr'un noosa ay yu'minuu idziatt humul httdoa wa yastagh'-

firuu mbbahum illao"an n;Ayanum suwutttl awwaliitw auya'tiyahumul
-,adztabu 

qubulaa : Ttdak ada yang menglwlangi omng-orung musyrik

beriman *.qodo Allah, letil<a telah donng pauniuk kqada merelw dan

mcrcla mqtolnn ailputt kqada Tuluntw, kegnti teninpa op a yang berlalat

dalam sunruh o*ig-o*ig terdnhulu aau datang aznb dalnm berbagai

nutcam bentuk.

Tidak ada png mengtralangi mereka @ara musyrik) yang mendebat kebenaran

dengan alasan-alasan fng Uatal untuk beriman, ketika tetatr datang al-Qur'an

y"rri OU.*" Muhammad dan mereka meminta ampun kepada Tbhanrya serta

6"rloU"t, selain karena mereka meminta supala dirirya dikenai sunnah Allah

Vi,X'G;;lS.'r,,n#.ffir{_
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atas orang-orang terdahulu, pitu mereka dibinasakan. Atau mereka didatangkan

azab dunia secara terang-terangan atau berhadapan muka langsung.

Ada png berkata batrwa makna alat ini adalah: sesungguhrya mereka tidak
mau beriman dan tidak mau memohon ampun, kecuali setelah tertimpa azab

kehancuran di dunia atau setelah teftimpa azzrb dr akhirat nanti.

Wa maa nuniful munaliiru illoa mufusy-sytrifiu wa mwtdziribw = Kani
tidak mengutus pam msul, melainkan sebagai penbawa kabar muggem-
bimla n dan p embawa kahar meflgancun (mentperingakan).

Igmi tidak menggttts para rasul kepada semua umat, melainkan untuk
menggembirakan orang-orang -png beriman, membenarkan Allatt dan Rasul-

Np bahua mereka akan memperoleh pahala di akhirat. Selain itu juga untuk
memperingatkan orang-orang kafir dan durhaka bahwa mereka akan ditimpa
azab. I(ami tidik mengutus para g.asul untuk menerima permintaan-permintaan

orang zalimu -sdperti memohon. agar diryujudkan mukji at YaW menunjukkan

kebesaran, seperti pemusnahan mereka png durhaka atau menimpakan berbagai

azab dan bencana.

Wa yqiaodilttl la4ziiru lu[aruu bil botthili li ytrdJti4hau bihil luqqa :
Squm omng kafir mendebantya dengan alasan yang sia-sia unnk bisa

melemahlant l<eberurut.

Semua orang musyrik mendebat kebenaran dengan alasan-alasan pry tidak
masuk akal. Misalnla meminta berbagai macam tanda kebesaran Allah,
menaryakan keadaan para pemuda perryhuni gua, orang png pergi ke tempat

terbit dan tempat terbenamnya matatrari dan tentang ruh dan png sejenisrya.

Mereka melakukan png demikian untuk melenlapkan dan memperlemah
kebenaran png telatr didatangkan oleh para rasul.

Ringkasrya; rasul-rasul itu tidak diutus oleh Allatr untuk berdebat. Mereka

diutus untuk memberi kabar menggembirakan dan kabar menakutkan.

Wat ta-khadzuu acyaatii wa mao undziruu huinwu = Merckn itu
menjadilan qat-ary-ru dan peringann-Kr sebagai fulwt olokolok

Para musyrik itu menjadikan semua ayat Ttrhan dan Kitab-Nla yang sudatt

menurunkan peringatan png diUrjukan kepada mereka sebagai bahan olok-olokan.

Wa nan azltbmu mim mtn da*him hi aoyadi mbWltiii Ia a'rudw 'anlua
wa nosiya moa qoddannt yodaahu : Siqa.kahyang lebih ztlin daripada
ofitng-ofttng wng dip eringatwr dangan ayotoyat Ttthuurya, lala beryaling
dan flWaryt itu fun nelupakon qa Wg telah mercka keriakon smdiri.

tdak ada orang png lebih alim daripada orang png telah diperingatkan

dengan a56t-Etst Allah dan telah dituntun dengan alat-alat itu kepada jalan png
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lurus, namun dia tetap berpaling, tidak mau'memperhatikan, dan tidak mau
memahaminla. Dia tidak mau melepaskan kekufuran, kekafiran, dan kemaksiaan

)ang telah dikerjakanrya.

Innaa ja'abua 'alaa quluubihim akinnatan ay yafqahuuhu wa fii
oadznanihim waqruo : Sesunggulutya Kami telah menj adilant p etwfiry at$
hati mereka, Wry menglnlangi mereka mtuk memahami al-Qur'an dan
swnfutanpada telinga.

Mereka berpaling dari a5at-a1at I(ami, karena Kami memang telah menjadikan
pada hatinya terdapat penutup png menghalangirya untuk memahami al-Qur'an
s@ara mendalam. Kami juga telah menjadikan telinga mereka tersumbat, sehingga
mereka tidak mendengar kebenaran dan tidak bisa memahamirya.

Wa in tad'nhum ihl httdot la loy yahtaduu i4ztn abadaa : Jika larnu
memanggil mereka kqada paunjuk, rruka mereka sanu sekali tidak akan
memperulehpetunjuk"

Walaupun kamu (Muhammad) mengulang-ulang seruanmu dengan harapan
agu para musyrik mau beriman dan terlepas dari bencana (azab), mereka tetap
saja tidak mau memenuhi ajakanmu dan tidak mau menerima petuduk )ang kau
berikan. Sebab, Allatr memang telatr menetapkan kesesatan untuk mereka.

Alat ini membicarakan tentang segolongan musyrikin Mekkatr png telah
ditetapkan bahwa mereka meninggal dalam kekafiran.

Wa mbbukal glufumt dzur ruhmati lau yuaalili4zrthwn bimu lwsabuu
h 'qiiab lahumul 'a4zruba : Tlitonmulah, Tfulwn Wry Matta Pengarpun
lagi mempunyai mlurut. Seandailtya AIM nungaznb mercla disebablwn
oleh arrul perbuotannp, tentubh Dia menyegemlant azafuiya wtukmerelu.

TUhanmu, wahai Rasul, adalah Maha Fengampun atas semua dosa hamba-
Np png memohon :rmpunan kepada-Np. Seandainla Allah berkeinginan
mengazab mereka atas.segala kemaksiatan lang mereka lakukan, tentu Dia
meryregerakan'azab itu di dunia dan menimpakm azz;b kemusnatran untuknla.
Akan tetapi Allatr berkehendak untuk tidak cepat-cepat menjatuhkan azab itu.

ful laham mau'ldnl loy yajiduu min dtanihii na*ilaa : Tetqi bagi
merckn ada wafru yng teW ditentukan, yairu pada lai kiamat. Mercka
swrw sekali tidakmudryatkon tempot berlilfrutg selain Dia.

Allatl telah menetapkan untuk mereka batrna pada suatu ketika mereka tidak
bisa melepaskan diri dari aqab dan:tidak nremperoleh tempat perlindungan diri,
selain Allah. trraktu penjaarhan qzab itu adalatr pada hari [iamat.
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Wa tiknl qurta ahhloualuott lammat zlulamuu wa ia' alrua li nuhlikihin
mtu'idoa : Itulnh kon-kon yang Kami birwsalan, letil@ mereka telah
berbrut zalim dm Kami telnh menjadikan masa (walau) turtentu untuk
kebirusaanmercka.

IbJa-kota kaum Ad, kota kaum T5amud, dan Ashabul Aikatl adalah kota-
kota prry IGmi binasakan karenapenduduknp berbuat zalim. \Aitu ingkar kepada

kebenaran dan mengerjakan kemaksiatan. Kami telah menetapkan bahwa suatu

waktu, apabila sudatr sampai saatnla, azab l(ami turun dan binasalah mereka.
Masa kebinasaan kaum musyrikin telah ada ketetapan waktunp.

KESIMPULAN

Dalam ryat-a4ini Allah menjelaskan bahwa alQur'an menganfung berbagai
macam perumpamaan )ang berfredah dan berguna bagi semua orang )ang
memperhatikannp. Akan tetapi 1ang demikian itu tidak berguna dan tidak
berfredatr bagi hati manusia )ang telatl menjadi keras membatu. Seandaiqa
Allatr mengazab mereka atas dosa-dosa )ang mereka lakukan, tentulah Allatl
telatr mengutus malaikat dengan membawa siksa kepada mereka, dan dengan itu
Ienlaplatr mereka dari permukaan bumi. Akan tetapi Allah Maha Pengampun.

Karenanla, Dia menetapkan waftu kebinasaannla pada suatu ilusa tertentu, dengan

harapan semoga mercka mau kembali kepada kebenaran sebelum masa kebinasaan
itu tiba.

657

(60) Ingatlah, ketika Mua bcrkata kcpada
pemudan5ra:'Tbrus bcrjalan schingga
aku sampai ke rcmpat berrcmunla
dua laut atau aku berjalan terus-
menenrs' sepanjang masa.'

(61) Ictika keduaqa sampai kc tempat
bertemunla dua laut, kcduaqa pun
lupa terhadap ilannya, maka ikan iCIr

pun mcncari jalannp ke laut dan
meluncur.

(62) Sotelah kcduanya melampaui tcmpat
ihr, mak4 berkaalah Musa bpada
pemudanla: 1{.mbillah makanaq
kita, sungguh kita tclah mcnderita
kelelahan dari Pcrjelenen fui."

'gV'6{11a^}iJEa
@ger{{Ht'*

w;#w:*wn;
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(63) Si pcmuda berkata: 'Apakah kamu
mengetahui ketika berada di atas
batu, maka sala t€lah lupa tcrtadap
ikan dan tidak ada lang membuat
saya mclupakan ikan itu, kccuali
setan. Ikan itu pun mc,lrcari jalan kc
laut dengan emat ajaibnla."

(64) Berkatalah Musa: "Itulah yang kita
cari." Maka keduanya kembali
melalui bekas jalan png dilalui kc
tempat pemberhcntian sbelumnp.

(65) Maka di sana mereka mendapati
seorang hamba dari hamba-hamba
I&mi png telah I(ami beri rehmat
dari sisi I(ami dan Kami pm tclah
mengajarkan ilmu pcngetahuan
kcpadanfa.

(65) Musa bertanla kcpadarya: 'Apalah
alu bolehmengikutimu supaya lamu
mengajar aku rcnang ilnu pengca-
huan png rclah diijarkan kepadamu
sebagai penmjutf"

(67) Oraag inrmenjawab:'Scsruirgguh5a
kamu tidak sanggup bersabar bcr-
samaku."

(68) 'Dan bagaimana kamu bersabar
terhadap apa yang engkau belum
mempuqai pengalaman."

(69) Musa berkata: 'IngraAllahkau akan
mendapati aku orang png sabar dan
aku sama sekali.tidak akan men-
durhakai perintahmu."

(70) Orang itu menjawab: 'Jika kamu
mengikuti aku, janganlah kamu
bertaqa kcpadalu tentang s€suatu,
sehingga aku sendiri menceritalan
tentang aninp kepadamu. "

(71) Ivlaka berjalanlah keduarya menyu-
suri panai. lbtkala kcduan5a menaiki

.. perahu, orang itu pun melubangi
perahu. Musa bertanya: 'Apakah
kamu melubaqginya untuk menga-
ramkan segala isinp? Sungguh,
kamu telah melakukan kesalahan

5ang besar."
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(72) Orung itu berkata: %,pakah aku
belum mengaatan bahua lamu sama

sekali tidak bisa bersabar bersa-
maku?"

(73) Musa menjawab: 'Janganlah lamu
menyiksa aku disebabkan oleh
kelupaanku dan janganlah kamu
membebani aku dengan kesukaran
dari masalahku ini."

(74) IGduanya pun kemudian berjalan
sampai menemui seonmg anek kecil,
lalu orang inr membunuhrya. Ber-
tanyalah Musa: 'Apakah kamu
membunuh satu nlawa png bersih
(dari dosa), padahal dia tidak mem-
bunuh satir;iwa png diharamkan?
Sungguh, kamu telah melakukan
pekerjaan yang sangat bertentangan
dengan akal."

(77)

Orang itu berkata: 'Apakah aku
belum me,ngatatan bahwa kamu sama

sekali tidak bisa bersabar ber-
samaku?"

Musa menjawab: "Jika aku bertanp
ten-tang sesrBtu kepadamu sesudah
kejadian ini, maka janganlah kamu
membawa aku seperti temanmu;
sesungguhnya telah cukup kamu
membcri maaf kepadaku. "
Keduanp berjalan sehingga sam-
pailah kepada penduduk sebuah desa

dan keduanla meminta makanan.
Tbtapi penduduk enggan menjamu-
nya. Kemudian di dalam kota
kcduaqa menemukan sebuah tem-
bok png hampir nrntuh, dan orang
inr segera menegakkannla kembali.
Musa berkaE: "Seandainla mau,
tentulah kamu bisa meminta
upahnla."

Orang itu berkata: 'Inilah per-
pisahanku denganmu, aku akan
memberiahu kamu tentang takwil
(tafrir) atas apa png lamu tidak bisa
bersabar."
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TAFSIR

wa idz qaab muwa li fatoahu laa abruha tuttoa abla-glw mqima,al
bahruini au am4hiya huqufui : Ingailah, tetika Musa berlata kqafu.
pemudanya: oTerus berjalan sehingga aht sanpai ke tempat benemtntya
dn laut aau aht berjalm terus-menerus sqanjang mosa.,'

Ingatlah, watrai Rasul, ketika Musa ibn Imran berkata kepada yusla: .Aku
terus berjalan sehingga sampailatr ke tempat bertemurya dua laut. Atau aku
berjalan terus-menerus sepanjang masa.'

Penyebabnp Musa menyatakan demikian kepada yus1a, karena Allah
meuahyukan bahva ada seorang hamba-Np png berdiam di tempat bertemurya
dua laut, I,aut Hitam dan Laut Tbngatr. Hamba itu mempunpi ilmu png tidak
dimiliki oldr Musa. Karenanya, Musa ingin menemui orang itu. Allatr inlnjJlaskan
kealiman orang tersebut, teapi tidak menjelaskan tempat berdiamnp secara pasti.

Tentang Musa png termuat dalam alat ini, kebanpkan ulama menptakan
png dimaksud adalatr Musa ibn Imran, Nabi Bani Israil png mempunlai mutliat
dan spriat. Mereka beralasan batrwa Allah menghendaki kata .Musa, 

dalam al-
Qur'an adalah Musa png menerima kiab Thurat. OleI karenanla, kita hendaklatr
mematrami Musa png dimaksud di sini adalah Musa pqg menerima Thurat.
Jika png dimaksud Musa lain, tentu diterangkan dengan jelas.

sebagian ahli hadis dan ahli tarikh berpendapat batrwa Musa png dimatsud
di sini adalah Musa ibn Misp ibn yusuf ibn ya'kub png menjadi nabi sebelum
Musa ibn Imran. Mereka berkaa: "Musa ibn Imran )ang menerima Thurat,
pernah bercakap+akap langsung dengan Allatr anpa memakai perantara, dan
memiliki mukjizat besar png mampu melawan musuh-musuhrya, tidak masuk
akal jika Allah memerintatrnla untuk belajar kepada orang lain lagi. Musa ibn
Imran, sesudah keluar dari Mesir pergi ke Tih dan meninggal dunia di tempat
itu, barulah kaumrya keluar dari rih. Kalau kisah ini png tdadi pada Musa ibn
Imran, tentulah Musa ibn Imran itu pernah keluar dari rh. sedangkan Bani
Israil tidak pern4h mer{elaskan batrwa Musa ibn Imran pernah meninggalkan
mereka beberapa lama dari Tih.

Mengenai pemuda png berjalan bersama Musa, menurut jumhur ahli tafsir
adalah Yusp ibn Nun png melayani Musa dan belajar kepadarya.

Mengenai orang )ang didatangi Musa, para atrli tatir menetapkan batrwa
dia adalah al-Iftidhir. Nama aslinla Balp ibn Malkan. Menurut pendapat jumhur,
beliau adalatr seorang nabi.

Tdmpat bertemunla dua laut menjadi satu, menurut segolongan ulama adalatr
perjumpaan lautarr Hindia dan t aut Meratr di Bab el Mandeb. Menurut sebagian
png lain adalah bertemurya Laut Tengatr dan Lautan Atlantik oi unjatr atau
Jabal Thariq.
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Fa bmmoa babghm maima'a bainihimaa rusiyaa hutahumoa fattt-
lrlwdzt sabiilalruufil fuhi sambaa = Ketika kedrurya satnpai l<e tempat

benemwrya dm latfr, kehnny pw Wa terhadap il<orutya, mal@ ilcan itu
pw nencart jabnrya ke laur dan meluncur.

Musa dan Yusla pun berjalan menyusuri pantai. Setelatr mereka sampai ke

tempat bertemurya dua laut tersebut, pitu tempat 1ang dijanjikan oleh Allatt
untuk menjumpai al-Khidhir, maka mereka pun lupa terhadap ikannp, dan ikan

itu meluncur kembali ke laut.

Ibn Abbas pernah mengungkapkan cerita png diperolehnla dari Ubay ibn
IG'ab. IQta dia mengutip keterangan Ubay, suatu hari Rasulullah bersabda: "Pada

suatu hari Musa berttrotbatr di depan Bani Israil. Seorang bertarya kepadanla:
'Siapa png lebih alim di antara manusia ini?' Musa menjawab: 'Aku.' Akibatrya
Allatr menegur Musa karena tidak mengembalikan (merujukkan) ilmu itu kepada

Dia. Allatr mewahyukan kepada Musa, dengan firman-Np: "Aku mempunlai

seorang hamba png berdiam di tempat bertemunla dua laut png lebih alim
daripada kamu." Jauab Musa: "Wattai TUhanku, bagaimana aku menemuinla."
Allatr berfirman: "Pergilatr kamu dengan membawa seekor ikan png kamu

masukkan ke dalam sebuatr keranjang. Maka di mana tempat ikan itu hilang, di
sinrlah tempathamba-IGr.' IGmudian Musa mengambil seekor ikan dan dileakkan
ke dalam sebuah keranjang, lalu berjalanlah bersama Yusp ibn Nun hingga

menjumpai sebuatr banr besar. Di tempat itu beliau tertidur. Ictika itulah ikanrya
menggelepar-gelepar dan kemudian sampailah ke air laut, seakan-akan masuk ke

sebuatr tembok." Ikan pqg telatr mati hidup kembali adalah mukjizat Musa.

Fa bnmaa j aw azna qrula U lataaltu aatilua ghadaaaaa laqad bqiirtoo
min safainoa hoodua ru-slwbaa : Setelah kehrutp melanpaui tetnpat
itu, mala berkalalah Musa kqada pemudanya: 'Atttbillah nulcarun kita,

swtggult kita telah menderita kelelalun dart perialarun ini."

Setelatr bangun dari tidurrya, Ihsla lupa menjelaskan kepada Musa tentang

ikanrya png telatr lepas dan keduarya kemudian berjalan lagi sepanjang hari dan

sepanjang malam. Esoknla, Musa pun merasa lapar dan berkatalah kepada
pelalanrya: "Bawalatr makanan kita, kita telah benar-benar lapar dan lelah."

Hikmatr keduanla-merasa lapar dan letih setelah melewati tempat )ang
diQnjuk oleh Allah adalah teringat makaftIn dan kembali ke tempat terlepasrya
ikan untuk bertemu seseorang seperti dimaksud oleh Allah.

ONla am+itaidzawainot ilosh shtktt atilu innii rusiitttl hwtawa rnar
ansoaniihu illasy syaiahotnu an adzkttrrhuu wat ta-klw4zt sabiilahuu

frl bahri 'ajabaa : Si pemuda berlcata: "Apalah karnu mengaaltui l<etilu

bemda di atas batu, maka saya telah fupa terlndq ikan dan tidak ada yang
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membuat saya melupalan ikan iu, keanli setan. Ikan iru pm mencai jalnn
lce laut dcngan arrut ajaibrya."

Ictika itu berkatalah si pelalan: 'Apakah kamu mengetahui apa png terjadi
padaku ketika kita berada di atas batu? Aku lupa menjelaskan kepadamu tentang
apa )ang telah terjadi pada ikanitu. Ikan kembali hidup dan kemudian menggelepar
meluncur ke laut, dan di dalam laut tampak memperoleh jalan yang sangat
mengherankan. Setan telah membuat aku lupa kepada ikan itu."

Qgala dzralikamaa kuntwa rubghi : Berlatalah Musa: 'Inlahyang kin
cai."
Mendengar kaeranganpelEannla itu, Musa berkata: "Apa png kau terangkan

tentang ikan, itulatr )ang aku tunggu-tunggu terjadirya. Sebab, di situlatr tanda
kita akan bertemu al-Ktridhir."

Far taddm 'alaa oilsatrihfinoa qa-slu-slua : Maln kednnya lembali
melalui belus jalan yang dilalui ke tempa pemberhentian sebelumnya.

Kembalilah Musa ke tempat terlepasnla ikan melalui jalan )ang telah
ditempuhnp dengan menelusuri bekas-bekasnya, sehingga sampailatr dia ke batu
besar png pernah diduduki.

Kata al-Baihaqi: 'Firman Allah ini menunjuk batrwa anah png dilalui Musa
adalah padang pasir png tidak ada sesuatu tanda. Maka menurut latririatrrya,
tempat pertemuan dengan al-Khidhir itu di Sungai Nil dengan airnp yang asin,
pitu Dimpztr, sebuah kota di Mesir.

Fa wajadoa 'abdam min fbaadinaa ouainathu mhmatam min ,hdilwa

wa 'allamnoaha mil lodunnaa 'ilmaa. Sgolo Mua mwtsaa lul attabi'tdu
'aha an tu'allimani mimma 'ullimta rusydaa : Makn di sana merela
mendapati seoftmg lwmba dari lwnba-lnmba lfumi yang telah l(ami beri
mlurut dart sisi Kami dan Kani pun telnh mengajarlan ilmu pengaahuan
kqadanya. Musa bertailya kqadanya: "Apaluh aHt boleh mengihttimu
supaya lannu mmgajar aht taXang ilmu pengetahuon yang telnh diajarl(on
kep adamu s ebagai p au4j uk?'

Athirrya Musa dan pelalannla bertemu al-Khidhir png ketika itu berselimut
kain putih. Musa pun memberi salam, dan al-Iftidhir menjawab: 'Bagaimana
ada salam di negerimu?" l<ataMusa: 'Sa1a ini Musa." thqa al-Khidhir: 'Apakatr
Musa dari Bani Israil?" Jawab Musa: "Benar. Bolehkah sala menyeftai Anda
supala Anda mengajarkan kepada sala tentang sebagian dari apa png Allatr
telah mengajarkan kepadamu, )amg bersifat ilmu png bermanfaat dan amal png
saleh. "
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Qgott inrulu hn treta4hii'a ma'iya shabrua : Orwtg itu meniawab:

'sesunggultttya tamu tidak sanggup benabar beaamaht."

Wahai Musa, kata al-Ktridhir, kamu tidak akan bersabar dengan pekerjaanku.

Sebab, aku mempuryai ilmu png Allah mengajarkan kepadaku, png kamu tidak

mengetatruinla dan kamu telatr mempunlai ilmu png Allah mengajarkan

kepadamu )ary aku tidak mengetahuirya.

wa luifa tashbiru ,aba moa lam tultith bihii khubma : "Dan bagaimnna

larnu benabar terlndap apayang engluu belum mempwtyai pengalannan."

Bagaimana kamu bisa bersabar, kata al-Iftidhir seterusnla, kamu serrang

nabi, sedangkan perbuatan-perbuatanku meryalahi slariatmu. Atau perbuatan-

perluatanku )ang menurut latririahnp adalah termasuk perbuatan munkar,

iedangkan batiniatrnla kamu tidak mengetahui. Orang png saleh tidak bisa

bersabar jika fnelihat perbuatan munkar, bahkan segera mengingkarinp.

Ag4b sa tq'idunii in syoatllanttu shof,biran : Musaberkatu: t'Insp Allah
tamu aknnmmdapati aht omngyang sabar."

Wa laa a'shii bkt amrua : oDan aht sama selali tidak alan mendurhalai
perintaltmu."

Qgata {a init taba'nnii la lat tas'alnii 'an syai-in lruttu tthdiasa lalw

mhtu fuitou : Orung iU mmjawab: 'Jila l<anu mangihtti aht, janganlah

lunu bertanya lqafufutqttailg sesuottt, sehingga aht smdiri mmcerital@n

t entang artinYa kqadanu.'

Berkatalah al-Khidhir: 'Jika kamu berjalan bersamaku, maka janganlah kamu

bertarya kepadaku tentang sesuatu dan ratrasianp, sehingga aku sendiri png
menjelaskanrya kepadamu. Janganlah kamu menegur aku tentang perbuatanku

)ang tidak kamu benarkan, sehingga aku sendiri yang menjelaskan keadaan png
sebenarnla."

Fantlulaqoa lwfroa i4zta mkibu fis safiiruti kharuqaltoa : Malu
berjatantah t<ednnya menyusuri pantai. Tatl(ala kcdnnya menniki pemhu,

otung irupun melubangi Pemhu.

Al-Ktridhir dan Musa pun berjalan di tepi pantai untuk mencari sebuah

perahu, dan kemudian memperolehnp. I(eduarya kemudian menaiki perahu

dengan tidak memba5ar seuan)a, karena al-Ktridhir telah dikenal oleh nahkodarya.

Setelatr peratru birjalan, tidak lama kemudian al-Khidhir terlihat melubangi

(membocorkan) peratru. Batlkan dia mengambil kampak, dan merusak sekeping

papan dinding perahu.
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Sgala akluruqtahaa li taghriqa alrlthao laqaj ji,ta syai<n imrua : Musa
bertanya: "Apakah kanu melabangiltya untuk mengarumkan segara isinya?
Sunggult, larur telah melalaiant kesalalwtyang bqsar.,,

Melihat perbuatan al-Khidhir itu, serta-mefta Musa menegurnla, dengan
katarya: 'sungguh kamu telatr melakukan perbuaan png besar mudaratrya.
Mereka telah meminjami peratru tanpa harus memb4ar sewan)a, apakatr patut
kia membocorirya untuk memusnahkan semua isirya?" Al-Ktridhir pun kemudian
mengambil kain untuk menutupi lubangrya, sambil mengingatkan Musa tentang
janjirya agar dia bersabar melihat perbuatan ,ang tampak meryalatri spriat dan
tidak masuk akal itu.

Ugalo ahn aqn innatu lan tas.ta4hii,a ma,iya shabaa : Orung ilu berlan:
Wal@h afu belum mengatala n balwa konu sana selwli tidak bisa benafur
bercattaht."

Qgab laa tuaakhidzrrii bimoa rusiiu wa laa turhiqnii min amrii ,vsrao :
Musa menjawab: *langanlah karw maEiba afu disefubran olch lcehryaanht
dan janganlnh kanw mqtbebani afu dangan tusutana n dai masatahht ini.'
Musa pun berkata kepada al-Khidhir: 'Janganlah Anda menyiksa aku

disebabkan oleh kelupaanku dan janganlatr kannu membebanl aku (pikiranku)
dengan perbuatan png sukar aku lakukan. Berilah aku keselfpatan mengikutimu
dan maafkan kesalatranku

Faruhalaqru hotaa i4zru hqiyaa ghulaamanfa qaarahuu : Keduanya
pun lcemudian berjalan sampai menemui seofttng arukkecil, talu omng itu
memburuhnya

I(eduanp di suatu tempat turun dari peratru dan berjalan menyusuri pantai.
IGtika melihat sekelompok anak-anak bennain, a-ffniOnir tiba-tiba mendekati
salah seorang anak di antara mereka dan kemudian membunuhnla.

Al-Qur'an tidak menjelaskan. bagaimana al-Khidhir membunuh anak itu.
IGrenanya kita tidak perlu menyelidiki cara al-Khidhir membunuh anak itu.

Sgala aqataha rufsan ukiyyatam bi glwiri rulsin : Bertattyalah Musa:'
"Apalah larnu membunuh satu nyav,ayang benih (dari dosa), padatwl dia
tidak membunuh satu jiwa yang dihnmmlan?"

Meryaksikan perbuatan png melanggar spriat dan tidak masuk akal itu,
Musa kembali tidak bisa menahan diri. Dia pun kembali bertarya kepada al.
Khidhir: 'Mengapa kamu membunuh jiua rang bersih dari dosa'dan belum
tercemar kepribadiannya, dan bukan dengan jalan qisas?"
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Laqadii,ta syai+n niterua : '&mggnh, lraruu tetnh melalatlan pefteriaan

yang sanSat bertentangan dengan akal.'

Qgala alam aqul blu iwutu hn tasta4hii'a ma'iya slubma : Omng itu

berlata: "Apalah aht belum mengatakan balwa lumu samn seluli tidak

bisa benabar benamalq.'

Lagi-lagi al-Khidhir harus mengingatkan Musa tentang janjirya, agar tidak

banlak bertan)ra, sebelum dijelaskan. IGta al-Ktridhir: "Apakah aku tidak

mengatakan kepadamu bahwa kamu sama sekali tidak sanggup bersabar atas

perbuatanku? Sungguh, kamu adalatr orang )ang tidak mampu bersabar."

Menurut al-Baghawi, ada riwapt png menyebutkan bahwa Yus1a, pemuda

png metalani Musa ikut mengingatkan tuannp: "Ingatlah kepada janji png
telah Than perbuat."

Sgata in sa*ltttlu 'an syai-in ba'dalroa fa loa tu-sluahibnii : Musa

ienja,wab: 'lila aht benanya tentanS sesuotu lrqadamu sesudah l<eiadian

.ini, mnlw i angantah, lannu memba'tta aht s q erti t emanmu. "

IQrena beberapa kali mendapat teguran, Musa kembali menguatkan janjirya

untuk tetap belajar kepatia al-Khidhir, Kata dia: 'Jika aku kembali bertanp

tentang peibuatanmu )ang sangat mengherankan sesudah kejadian ini, maka

janganlatr kamu menjadikan aku;ebagai teman )ang menyertai kamu."

@d balaghtanil Munnii 'ndgaa : 'Sesunqqulurya telah cuhtp kamu

membei mnaf kqadaht."

IGta Musa lagi: 'Anda tglatr berulangkali memberi maaf kepadaku atas

pertanlaan-pertanlaanku )ang menlalatri janjiku. Maka apabila sekali lagi aku

menlalatri janj i,- pada tempatryalatr kamu memisahkan diri. "

Fantltalaqaa luttoa i4zru otqaa ahla qaryatinis tath'amaa ahlahaa fa
abau ay yu4lwyyifunhumat : I{edtanla berialan sehingga sampailah

kqada pmdu.duk sebuah dcsa dan kcdtattya m.eminta malanan. Tetapi

p endtdtk eng gan menj girnwrya.

Fa wajodaa fiilr.aa iidaamy yuriidu oy yanqadhdhaa fa aryamahult' :
Ikrnudian di datam kom lceduanya menemulan sebtnh tembokyang lwmpir

runtuh: dan orung itu segem menegaklanrnya lcembali.

Dalam perjaQnan selaniutnla, di dalam kota keduanp menjumpai tembok

png hampir runtuh. Maka al-Iftidhir menarik tembok itu delgan tangannla,

i4u temUot itu kembali berdiri tegak. Ini adalalr muk3izat di antara mukjizat-

mukjizat at-Kttidhir.
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Qgolo lau syi'ta lat n-khadXa 'alaihi ajtw : Musa berlata: *seandafutya

nnu, tentukth lannu bisa meminta upahnya."

Ternlata, Musa tetap saja tak mampu menahan diri melihat perbuatan al-
Khidhir. Dia pun berkomentar: 'Mengapa kamu tidak meminta upah untuk
pekerjaanmu itu agar kia bisa mempergunakannla untuk membayar harga makanan
dan minuman serta segala kepentingan png lain?"

Sgala lwadzna fiaaqu bainii wa bainika : Omng iru berlata: *Inilah

p e rp i s alanht deng anmu.'

Akhirrya al-Khidhir harus mengambil keputusan, memisahkan diri dari Musa
png dinilainya tidak sanggup memenuhi janjinp bersabar tidak bertanp.
'sikapmu bertanp dan menegur )ang berulangkali itu rnenyebabkan kamu dan
aku harus berpisah, sebagaimana png kamu sepakati."

Sikap Musa png ketiga tidak dimaafkan lagi oleh al-Iftidhir, sehingga
terjadilah perpisahan. sikap Musa )ang pertama dan kedua dimaafkan, karena
kedua perbuatan al-Khidhir png ditaryakan Musa itu memangjelas keburukanrya.
Berbeda dengan perbuatan al-Khidhir png ketiga, )ang justru merupakan
perbuatan kebajikan, tidak seperti perbuatan pertama dan kedua. Toh, Musa
masih tidak bisa bersabar. Ferbuatan kebajikan seharusnla tidak perlulah
disanggah.

Sa-wwbbfuka bi ta'wiili maa lam tasta4hi' ,ahihi slwbrua : ,Aht alan
membei nhu kanu tennng talcwil (tafiir) at$ apa yang karnu tidak bisa
benafur.'

I(aa al-Iftidhir seterusnla, selaranglatr masanla kia harus berpisatr. Sebelum
itu aku beri tahu kepadamu akibat dari perbuatan )ang telah aku kerjakan dan
kamu tidak bisa bersabar meryaksikannp. Aku akan mernberi tatru kamu sebab-
sebab png membuat aku melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut
pendapatmu salah.

. KESIMPULAN

Dalam ayat-alat ini Allah menjelaskan kisah Musa bersama al-Khidhir. Kisah
ini mengungkapkan bahwa, sekalipun Musa itu seorang nabi png diutus kepada
Bani Israil, Allah masih memerintahkanrya unruk belajar kepada al-Khidhir. Hal
ini memberi pengertian bahwa sikap merendahkan diri itu lebih baik daripada
menyombongkan diri.

Apabila kita ikuti dalam membagi al-eur'anur Iqrim menjadi 30 juz dari
segi lafel, bahkan sari segi makna, maka alat 75 surat ini merupakan permulaan
juz ke-16. lbtapi jika kita perhatikan dari segi maknanla, maka alat 75 sampai
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dengan ayar78 Ergolong ke dalam juz ke-15, karena isiqa masih dalam satu

tema.

658

(7e) Ferahu (yang dipinjam al-Khidhir)
adalah milik nelaPn miskin Yang
bekerja di laut. Aku (al-Khidhir)
ingin merusaknla, karena di dePan

mereka (para nelayan) ada raja Png
menmpas semua Perahu Png baik
untuk dia gunakan.

Adapun airakkccil (png dibunuh al-
Khidhir), aph-ibunYa adalah orang

mukmin; kami khawatir dia akan

memaksa kedua orang tuanla men-
jadi orang 1ang aniaya (zalim) dan

kafir.

IQmi berkehendak 4gar Tbhan meng-
ganti mereka dengan anakyang lebih
suci darin5ra dan png lebih penyannm

serta penyayang kePada ibu
bapalqa.
Dinding tembokdi dalam kota adalah

milik dua pemuda ptim. Di bawah

tembok itu ada Perbendaharaan
sebagai simpanan untuk mereka
berdua, sedangkan orang tuanya
adalah orang )ang saleh. Tbhanmu
menghendaki supala kedua Pemuda
itu sampai masa dewasanla, lalu
mereka mengeluarkan perbendaha-

raannya itu sebagai rahmat dari
Ttrhanmu; tidak kulakukan Yang
demikian itu auis kemauanku sendiri.
ltulah takwil mengenai apa Yang
kamu tidak sanggup bersabar.

Awwa$aPg'$rv{
IruM'{e'b$U'{|;;$

@(;Lt*ft
-Wr${66'feltw

@w\Wt4;;il

6t5:66!;r$qi4#,tlyfi

{gV##5U1'G$r"}rrfis
tj;"fr u76L1.S?sQ[i{'cfisss

(80)

(81)

(82)

TAFSIR

Arnmas safifutotufa koqrttt li masaakiirw ya'maluutw frl bohfi fa amttu
an a'iibahaa wa kaou warundrurn mali@ ya'Htu4zu kulla safifuwtin

6w*'glu
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glwshboa : Perulw gang dipinjam al-Khidhir) adalatt nilik rulayan miskin
yang bekcrja di laut. Afu (al-Khidhir) ingin merusalotya, kareru di dqan
merela @am nelayan) ada mja yang meftunpas senlua pemhu yang baik
untuk dia gunalan.

Mengehai perbuatanku meminjam perahu tanpa uang sewa, jelas al-Ktridhir
atas beberapa perbuaunnp yang membuat Musa selalu bertanla, karena peratru
itu milik beberapa nelayan miikin. Dengan peratru itu mereka mencari iezeki.
Tetapi di depan merekaada rajazalim, )ang merampas semua peratru png masih
utuh untuk kepentingan dia. Maka aku merusak (melubangi) perahu itu, agar
raja tidak memintarya, sehingga tetaplah perahu menjadi milik nelayan.

Aku, tambatl al-Iftidhir, sebenarrya tidak mengerjakan suatu kejatraan. Aku
harya melakukan sesuatu png mudaratrya berkurang, dan lebih baik di antara
dua pilihan.

wa ammal ghulaamufu kaaru abawoahu mu'mituini fu ktw-syiirua ay
yurhiqaluorua thugh-yaanaw wa krsraa :,4dapwt arwk kccil eang dibuttutt
al-Kltidhir), ayah-ibwtya adalah ofttng mubnin; komi khaytatir dia atan
memalaa kefu& omng finnya menjadi omng yang aniaya dan lafir.
Anak yang aku bunuh, jelas al-Khidhir lagi, adalatlseorang pemuda kafir,

sedangkan orang tuanla beriman. Allatr telatr memberitatrutan masa depan pemuda
inr kepadaku. Apabila dewasa, dia akan mengerjakan perbuaran-perbuatan munkar
dan mengganggu masprakat. Iclak kedua orang tuanla akan melindunginla,
png menlababkan timbul kecurangan dan kedurhakaan dari orang tuanya. Mereka
pun terjerumus ke dalam kekafiran.

Fa arudnaa ay yubttilattumtu iotrdo** rrruimm minhu ztl@atow wa
aqmba ruhmaa : Kami berkehendak agar Tfutwn menggantiltya dengan
atwk yang lebih suci darinya dan yang lebih penyanrun sena penyayarlg
kqada ibu bapaloEa.

Al-Khidhir berkata: "Kami bermaksud supala Allatr memberikan kepada
bapak-iburya seorang anak png lebih baik agamanla dan mengasihi orang tuarya.
Aku tidak melakukan suatu pekerjaan )ang jahat, tetapi harya mengerjakan
perbuatan )ang kurang kemudaraannla atau mengurangi kemudaraun. Membunuh
adalah suatu kemudaratan, tetapi membiarkan dia hidup akan mendatangkan
kemudaratan png lebih besar."

wa ammal jidtaru fa kaaru li ghulaamaini yaibnaini fil madiirwti wa
kaaru nhuhuu luruul lahumu wa kaatu abutrtwnaa stualilwn fa aruada
rubbuka ay yablu-glwa a-synfuIahumaa wa yastaWtrijaa lwnzuhumao
mhmatam mir rubbikt : DindW tembok di dotam lcota adalah milik fua
pemuda ytim. Di ba'wah tembok itu ada perbendatwraan sebagai simparwn
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untuk meneka berd&, sedanglant ofimg tuanya adalah omng yang saleh'

TTrhomu menghendoki supary kcdm pemuda itu sampai mtga dewasanya,

bfu mereka mcngelwrkan perbendbtamatwya itu sebagai mfurut dari

Tfulwtmu.

Mengenai dinding png telatr aku tegakkan kembali, tutur al-Khidhir, karena

di ba\rah bangunan itu terOapat simpanan harta milik dua anak )atim )ang

ditinggalkan oieh a1ahrya png saleh. Allatr bermaksud untuk memelihara harta

itu siipai anak tersebut mencapai usia de$asa, lalu mengambil harta simpanan

orang tuarya itu untuk mereka kelola-

Wa mat fa'altuhuu 'an amrii : Aht tidak melahtlant yang dcmikian iru

atas l@mtruatthr sendii.

Apa yang telatl aku lakukan sama sekali bukan aas kehendakku sendiri,

tetapi atasp.iintan Alhh. $ebab, mengerjakan perbuatan-perbuatan serupa tidak

dapit dilakukan jika tanpa berdasar watryu dan nash png kuat'

Dzttlikt ta'wiilu maa lam tasthi'.'ahihi slwbrua : Itulah talcwil mengaui

qa Wg lannu tidak sangguP benaban

Inilatr tafiir bagi ketiga perbuatan al-Khidhir png dilakukan di depan Musa,

yang membuat Musa selalu bertarya dan tidak sabar untuk diam saja, karena hal

itu dia anggap meryalatri slariatnla.

Dari peristiwa-peristiwa itu kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa

hukum-hukum spriat didasarkan kepada hal-hal lahiriah (png terlihat), bukan

yang batiniatr. Yang batiniah trarrya Allatltah yang mengendalikan. Nabi

bersabda:

. ;f"\, t$:ii'r, etlSv&:$
"Kita memutuskut pertwa berfusarkan yang lahif Allahlah ycng trcngendalikan

batin manntsia."

Musa sebagai seorang nabi png mempuryai spriat menetapkan sesuatu

menurut latrirnla bahwa merusak perattu milik orang lain dan membunuh anak

adalatr perbuatan lang merusaktanpa suatu sebab png membolehkan. Demikian

pula menegakkan tembok adalatr mengerjakan perbuatan prry sia-sia. Karenanla,

Musa berulangkali menentang perbuatan al-Khidhir.

Al-Khidhir adalatr seorang alim. Allah telah menjelaskan beberapa masalatt

dan ratrasia-ratrasianla kepada dia, sehingga dia berbuat png menplatli hal-hal

png latrir. Martabaral-Khidhir memang dalam segi pengetahuan atas masalah-

masalatr )ang tlga tersebut berada di atas martabat Musa.
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Dalam perbuaun png dihadapi al-Khidhir terdapat tingkat kemudaratan
png berbeda, satu kecil Grngan) dan saturya besar @eraQ. Al-Khidhir melakukan
kemudaratan png kecil untuk menolak kemudaratan pr_rg besar. Dia mengetahui
hal itu berdasar penmtaraan walryu.tr

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menjelaskan takwil dari perbuatan-perbuatan png
dilakukan oleh al-Khidhir png dibantatr oleh Musa. Allah telah memperhatikan
bahwa png tersembunyi itu hanla diketatrui oleh sebagian hamba-Nla )ang
istimeua.

Manfaat mengisahkan riwalat al-Khidhir dalam al-eur'an adalatr:

1. Janganlah manusia membanggakan ilmurya dan jangan mudah mengingkari
sesuatu yang dipandang tidak baik. sebab, boleh jadi perbuatan itu
mengandung rahasia png tidak dia keuhui.

2. Mengandung pelajaran bagi Nabi saw. agar beliau tidak memohon supala
Allah menyegerakan sitsa kepada orang musyrik )ang mendustakan dan
mengolok-oloknp. Sebab, akibat permintaannp itu binasalah kaum
musyrikin.

6s9

(83)

(84)

(85)

(86)

Mereka bertaqa kepa<

zrrqarnain.*,.*"JtJ"fr'ff W,$#5tci#'!(;V6;
ffi!1,"*on 

riwavatnva kepada- @?;Lifi:#
Sesungguhnla Kami te
kekuasaan kepadanp ffrffi?f# 6(i;"ilW,$g&;it ylK;ll
I(ami telah mcmberikan pula jalan
yang menyampaikannya kepada
segala sesuafi.

Maka dia pun menempuh jalan itu. dii:#
Hingga apabila dia sam;

marahariterbenam,.#r[T3i:b#\.{3fi:t{1rtta.v'g.rrJk
dapatiqa terbenam ke dalam tanah

t Bara al-Qasimi l7: 4Fl8440fr8.
12 Kaitksn dengan S.25: al-Furqian, 47; s.78: an-Nabr', lFll;9G97. Kaitlon dengan

S.21: al-Antiyaa.' dari awal Hngga 97.
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png hitam. Dia mendapati di tempat
inr sanr kaum. IGmi (Allah) berkata:
'Wahai Zrlqamain, adakalaqa kamu
mengazab mereka dan adakalanya
kamu mengambil png baik m€xrge-
nai meteh."

(87) Jawab hrlqarnain: 'Orang yang
menzalimi dirinla, kelak atan aku
azab, kemudian dia dikembaliken
kepada Tbhanrya. TMan mengazab-

np pula dcngan azab png buruk
Oedih)."

(88) Orfng png beriman dan menger-
jakan aqalan saleh, baginya
pembalasan png paling baik. Ihmi
(Allah) akan mengajarkan kepadanya

segala png murlah dari unrsan Kami.

Kemudian Zulqarnain kembali
pulang.

Hingga sctelahdia sampai ke tcmpat
matahari terbit, dia mendapati
matehari terbit di atas suatu kaum,
dan kaum itu belum Kami beri
perlinduqgan dari terik matahari.

Demikianlah, dan sungguh Kami
telah mengetahui keadaan Zul-
qarnain.

IGmudian dia pun nenempuh jalan

1ang lain.

Sehingga apabila dia telah sampai (ke

tempat) di antara dua bukit, dia pun
mendapati di dekatqa suatu umat

)ang ucapann5a hampir-hampir tidak
bisa dipahami.

Mercka berkata :'[Iahai Zrldamain,
sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj
mengadakan kerusakan di buni.
Ivlaka sukakah kamu menerima'upah
dari kami untuk pembuatan scbuah
bendungan anara kami dan mereka. "
Berkata Zrlqarnain: "Sezungguhnp
apa )atrg telah dikuasakan kepadaku
oleh Tbhanku lebih baik daripada
menerima upah inr. Maka tolonglah

(e4)

JYgiTrgr€r:"i.{Y'6636
@rKcyri'r.i$1#

"jAg#$Wji';rr,t
@H6;l:;x3;r1,

,w{i

w'g'"i

@16ii,.;r."

'd&&U;'&.Yr4$\fl ir.6$tg

WSf.Wer6'S:tfii$rc
tgcffi

(el)

(e2)

(e3)

di{$Gtffififii:!(

(e5)
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aku dengan tenaga-tenaga png ada
padamu, supala aku bisa me,mbuat
t€mbok yang kukuh )ang membatasi
antara kamu dengan meltka."

(96) "Berilah aku potongan-potongan
besi." IGtika besi-besi itu telah sama

tingginya dengan jurang gumg,
berkatalah Zulqarnain: "Tiuplah
api." Ketika besi (png dibakar) iru
telah memerah seperti bara,
Znlqarnan berkata pula: 'Berilah
aku tembaga untuk aku tuangkan ke
dalam api."

(97) Maka Ya'jud dan Ma'juj tidak
sanggup lagi mendaki ke aas puncak
gunung dan tidak sanggup lagi
melubangiqa.

(98) Berkatalah hrlqamain: "Initah srutu
rahmat dari T[hanku. Maka apabila
telah datang janji lbhanku, dllah pun
merobofokannya. Janji ftnantu
pastilah benar.

(99) Kami (Allah) membiarkan sebagian
dari mereka pada hari itu bercampur
baur dengan sebagian yang lain
dalam kacau-balau (panik) dan
ditiuplah sa4gkakala. talu Kami pun
mengumpulkan mereka semua pada
slutu tempat.
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TAFSIR

wa yastluurukn 'an dzilqarmaini : Merera benanya kepadamu tentang
Zulqarnain.

orang-orang Yatrudi dengan perantaraan orang euraisy bertanya kepadamu,
Muhammad, tentang Zulqarnain unnrk mengujimu, sedangkan keadaan Zulqarnain
tidak dikenal di kalangan bangsa Arab.

Qul sa atluu 'alaikum minhu dzikraa : I(atakanlah: ,Saya alun
membacalwn riw ayatnya kq adamu. "

Katakanlatr, hai Muhammad, kepada kaummu png keras kepala itu.,.Aku
akan mengisatrkan kepadamu tentang Zulqarnain )ang mengandung pelajaran
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dan mencakup segala apa )ang kau kehendaki. Tilhanku telah menerangkan kisah

Zulqarnain itu kepadaku. "

Innaa maklunnaa bhuu fil ar4hi wa aatainaahu min kulli syai-in
sababat: Sesungguhrya Katni telah memberi kelonsann kqadanya di bumi
dan Kami telah numberilant pula j alm ymg matywnp aikanwa lrqada s e gala

sesuiltu.

Allatr menjelaskan batrwa Dia telatr memberikan kekuasaan kepada Zulqarnain
sehingga dia mampu menjelajah ke segenap penjuru bumi dan dapat mengalattkan

baryak raja. Di samping itu Allah juga menganugerahkan segala jalan yang

meryampaikan dia kepada apa )ang diinginkanrya.

Fa atba'a sababaa. Hattaai4zn bolaglw naghibasy syamsi waiadahoa
taghrubu fii' ainin lumiain : Mola dia pun menempuh i alan itu. Hing ga

apabila dia sampai ke tempat matahnri terbenam, dia pun mendqatbtya
terberum le dalatn tanahyang hitarn.

Maka Zulqarnain pun bermaksud pergi ke tempat matahari terbenam, lalu
dia menyusuri jalan ke tempat tgrsebut. Setelah sampai ke batas pantai tempat
matahari terbenam dan berhenti di pantai Samudera Atlantik, dia pun melihat
matatrari seolah-olatr terbenam ke dalam laut png hijau warnarya, seakan-akan

tanatf dan air.

Al-Fakhrurrazi dalam taftirrya menlatakan bahua bumi ini seperti bola,

sedangkan matatrari beredar dalam frlakrya. Jelas diketattui bahwa tidak ada

suatu kaum png duduk di dekat maahari. Demikian pula diketahui bahwa maahari
lebih besar daripada bumi. Maka bagaimana kita bisa memahami bahwa matahari
itu masuk ke dalam satu mata air di bumi. Oleh karenanla, perlulah kita
menakwilkan firman Allah 'Dia mendapati matahari terbenam dalam mata air
png bertanatr hitam". Thkwilrya adalah: Setelah Zulqarnain sampai ke batas

sebelah utara Benua Aftika, dia melihat matahari seolah-olah terbenam ke dalam

sebuah mata air, sedangkan mata air itu adalah gelap, walaupun png sebenarnyp

tidak demikian. Bukankah orang )ang berlalar di laut melihat matahari terbenam
ke dalam laut?

Wa wajada'hdahaa qawnan : Dia mendapati di tempat itu satu laum.

Di pantai laut, Zrrlqarnain mendapati suatu umat yang kafir dan terlalu zalim
png membuat kerusakan-kerusakan di bumi. Dia memohon kepada Allah dan

beristikharatr mengenai urusan kaum itu. Allah memberikan kewenangan kepada

Zulqarnain untuk memilih antara memusnahkan mereka atau menyeru kepada
iman. T\rhan berfirman:

l
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@lnu yoa dzalqarruini immaa an tu'odz4ziba wa immoa an tatta-khi-
du fiihim hwrut : Katni (Allah) berknn:'Walwi Ztlqarnafu4 adaknlanya
lanru,t mmgaznb mercla dm adakalany lanru mengambil yang fuik mmgatai
mereka.'

Igmi (Allah) katakan kepada Zulqarnain dengan jalan ilham: "I(amu boleh
membunuh mereka jika mereka tidak mau mengakui keesaan-Ifu sebagai
pembalasan terhadap kekafiranrya. Boleh pula memberi penangguh an azab kepada
mereka serta menleru mereka untuk mengikuti agama png benar dengan cara
png baik."

Sgola ammut man zhalama fa saufa nu'odz4zibtrhun tsumma yuruddu
ilaa mbbihiifa yu'adz4zibtthuu 'a4znaban rurkrua : lanab Zulqarnain:
"Orang yang menzalimi dirinya, l@lak alan aht azab, lremudian dia
dilrembalilan kqada ruruwrya. fulan mengaznbtyapula dengan aznb yang
buruk (pedtU."

Zulqarnain berkata kepada para pejabat pemerinatranrya: 'Orangorang lang
tetap zalim dan tidak dapat diajak mengikuti kebenaran akan kita bunuh. Di
akhirat, mereka akan menerima azab )ang sangat pedih dari Allah."

Wa ammaa ,nan aamana wa 'amila shadilwn fa bhuu jazaaqnil hrxtua
wa sa ruquulu lahuu min amrfiua yusrua : Orwg yang beiman dan
mengerjalant anulan saleh, baghrya pembalasan yang pal@ baik. Kami
(Allnh) alant mengqjarla n lcqadanya segala yang mudah dnri urusan Kami.

Mengenai mereka yang membenarkan Allah, mengesakan-Nya dan
mengerjakan amal saleh, meka dia memperoleh pahala png paling baik sebagai
pembalasan png seimbang dengan amal perbuatan baik png mereka lakukan di
dunia. IGmi akan mengajarkanrya apa )ang mendekatkan mereka kepada Allah
dan tidak sukar dijalankan, seperti shalat, zakat, jihad, dan lain-lain.

Tiumma atba'a sababaa. Hattaa i4zsa bah-gtu mathli'asy syamsi wa

iodalr.aa tathlu'u 'alaa qaumil lam rwj'al hhum min duunihaa sifian :
I{emudian Zulqarnain kembali pulang. HWga saelah dia santpai ke tempat' mntahari terbit, dia mendqati trutafurt turbit di atas sutttu laum, dan
laum iu belurn Kami beri perlindwtgan dari terik matalai.

Setelah beberapa lamaZulqarnain berdiam di tempat itu tergeraklah hatinp
untuk menuju ke tempat matahari terbit. Maka berjalanlah dia menuju ke timur
dengan memerangi daerah-daerah png dilaluirya. Sehingga apabila dia telah
sampai ke tempat matahari terbit atau pinggir benua sebelah rimur, dia pun
menjumpai suatu kaum png masih primitif, png tidak mempunlai rumah
kediaman untuk tempat melindungi diri dari terik matahari. Kaum itu tidak dapat
bekerja pada siang hari, tetapi pada malam hari.
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Ifu dualika : Demikianlah.

Begitulah usaha Zulqarnain dapat mencapai penghujung dunia sebelah barat
dan dapat pula mencapai penghujung dunia sebelah timur. Selain itu, tiap
peperangan selalu memperoleh kemenangan.

Wa qad ahahnu bimoa lodaihi ldtnbru : Dan sungguh l(ami telah
mengetahui k?ndoan Ztlqamain.

Tbumma atba'a sababaa : Kemudian diapun menempuh jatnn yang tain.

IGmudian timbul keinginan Zulqarnain untuk menuju penghujung di sebelah
utara. Maka dia pun menempuh perjalanan ke sana.

Hottot i4zta bala-ght bairus saddaini wajada min duunihimaa qaumal
laa yalcduww yafqahuurw qaulaa : Sehingga apabila dia telah sampai
(ke tempat) di antam du bukit itu, dia pun mendapati di dclatnya swtu
umot yang lannpir-lumpir ucqannya sulit bisa dipalnmi.

Ada yang mengatakan bahwa gunung itu terletak di antara Armenia dan
Azerbaijan. Di sana, Zulqarnain mendapati suatu kaum png batrasa pem-
bicaraannla sulit dipahami di dekat gunung. Mereka bertetangga dengan Ya'juj
dan MaJuj, pitu beberapa kabilah dari penduduk Siberia Utara. Mereka itu
merupakan kaum png membuat kerusakan-kerusakan di bumi.

@aluu yoa dztlqamtini inru ya'juuja wa maluuja mutsiduuru fil ar-
dhi : Merela berlata :' Walwi Ztlqarnain, s es ung guhnya ya'j uj dan Ma'j uj
mengadalan kerusalan di burni.'

IGtika penduduk negeri itu melihat kedaangan Zulqarnain dan memperhatikan
kebesaran serta keagunganrya dengan kelengkapan laskarnla, mereka pun berkata
kepadarya: 'Wahai Zulqarnain, YaJuj dan MaJuj adalah orang-orang )ang
melakukan kerusakan di bumi. Mereka lebih liar daripada binaung liar."

YaJuj adalatr bangsa Thrtar, rcO*gt* MaJuj adalah bangsa Mongol. Mereka
berasal dari sanr kenrrunan png berdiam di Asia Uura. Daerah mereka memanjang
dari Tibet, Cina, hingga wilaph Iaut Utara.

Dari keturunan mereka itulah latrir Jenghis Khan dan Hulaku Khan, yang
terkenal kejam dan menghancurkan pemerintahan Islam pada pertengahan abad
ke-7 Hijriah dan membuang semua buku ftitab) ilmu pengetahuan ke dalam
Sungai Dulah. Dialatt png menghabisi riwa5at kebesaran IGttralifthan Abbasyiph
di Baghdad (Irak).

Fahal naj'alu lakn kharjan 'alaa an taj'ala bairwnaa wa bairwhum
soddat : ''Mala sukolah lanrw meneima upah dai lami unrukpembuatan
sebtnh bendngan antam lani dan mercla.
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IGta penduduk: "Maukah kamu menerima upah dari kami untuk pembuatan

sebuatr bendungan png menghalangi YaJuj dan MaJuj untuk melanggar,daerah
kami dan mengganggu keselamatan kami."

Qaala maa makkannii fiihi rabbii khairun : Berluta Zulqarnain:
"Sesunggultnya apa yang telah dilonsalw kqafu.ht oleh lfulnnfu lebih
baik dartpada menerima upah itu.'
Zulqarnain )ang menyukai kebajikan dan melalsanakan amalan-amalan saleh,

png mendapat kekuasaan di bumi )ang sangat besar dan mempunpi harta png
tidak terhingga, menjawab pertanlaan penduduk dengan katarya png lemah-
lembut dan meryajukkan hati. 'Apa png Allah berikar kepadsku, pinr kebesaran

dan kejalaan, adalah lebih baik daripada upah png kamu berikan kepadaku.
Aku tidak membutuhkan pemberianmu."

Fa a'iinuanii bi quwwain aj'al bahokum wa bairwhwn rudmaa : "Mal(a
tolonglalt aht dcngan tetugaletuga yang ada padamu, supaya afu bisa
membuat tembokyang fuhthyang membatasi antam lamu dengan mereka.'

Aku tidak qremerlukan pemberianmu, kata Zulqarnain selanjutnla. lfmla
berilah aku para pekerja dan para tukang png pandai untuk membangun sebuah
bendungan png kukuh, )ang bisa menghalangi YaJuj dan MaJuj menlerang
daerahnla. 

i
Aatuunii zubaml hadiidi ltataa i4zsa saawaa bairush shadafaini qaalan

fukhuu hauaa i4zsa ja'alahuu notmn qoala aatuunii ufrigh 'alaihi
qithrua : *Berilah aht potongan-potongan besi.' Ketilu besi-besi itu telah
satru t@gilrya dengan jurutg gunung, berlatalah Ztlqarnain: 'Tiuplah
api." I{etila bdsi ffang difular) itutelahmememh sqerti bam, Ztlqamain
berlata pula:''Berilnh aht tembaga untuk afu tuanglan lre dalam api."

Bawalah kepadaku potongan-potongan besi, pinta Zulqarnain. Setelah
penduduk membawa besi,besi png dimintarya, .Zulqanain meletakkannp di
lembah gunung, tempat pembuatan bendungan. Setelah ketinggian besi itu sama
dengan tingginp gunung, Zulqarnain memerintahkan kepada para pekerjanla
untuk menplakan api. "Nplakan api," ujarrya. Setelah besi-besi inr membara,
dia pun menuangkan tembaga png sudah dihancurkan ke atas besi png sudah
panas itu.'Lalu melekatlah besi-besi itu dan tersumbatlatr lubang-lubang png
terdapat antara besi-besi ifu, sehingga menjadilah suatu gunung png licin, png
tidak bisa didaki.

,

Famas thoa' un oy y azhJutuhun w a mas ta4hoa' ut lahw ruqbaa : Malu
tidak sanggup lagi lh'juj dan Ma'juj mendaki ke ans puncak gunung dan
tidak sanggup lagi melubangirrya
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Ya'juj dan MaJuj tidak sanggup menaiki bendungan itu, karena begitu
tingginp dan licin pula, sehingga m_ereka tidak mampu melubangi akibat tembok
besi png tebal dan keras.

Sgolo luodzna mhmalwn mir mbbii : Berlatalah Ztlqarnain: "Inilah
suotu mlotat da4 Tfuhanht. "

Zulqarnain berkaE kepada penduduk.negeri itu. 'Thmbok itu adalatr nikmat
Allah, karena me4iadi dinding penghalang antara kamu dengan YaJuj dan Ma'juj
png menghrl*qi mereka gtemperkosa kemerdekaanmu.'

Fa i4ua jaa* wa'du rtbbii ftt'abhuu daklraa* : Mala apabila tulnh
datang j aqf i Tfulanht, Allah pun rrembohkotutya

Apabila Yajjuj dan MaJuj keluar dari belakang tembok, maka tembok itu
pun diratakan oleh Allah dengan mepggerakkan orang-orang.

Wa luaru wa'dumbbii luqqaa : Janji Tfulwtfupastil,ah bennr.

Semua janji Allah adalah hak @enar), dan tidak dapat diragukan lagi. Janji
Allah itu datang dengan keluarnla Jenghis Khan dari daerahrya untuk menguasai
dunia. Dia telah melakukan kerusakan di timur dan barat dan telah
menghancurleburkan [g:rajaan Islam dan telatr mengakhiri lGkhalifatran Baghdad.
Jenghis Iftanlatr png menghancurkan tembok itu.r'

Wa tamknaa ba'dlwhum yaurna i4ziy yanuuju fu ba'dhin : Kami (Alkh)
membiarlan sebagian dai merela pada lnri iru bircampur baur dengan
sebagianyang lain dalam lucau-balau @anik).

Allah meljelaskan bahwa ketika tembok itu dihancurluluhkan, keluarlah
mereka dari belakangrya bercampur-baur dengan manusia lain. Mereka kemudian
,merusak tanaman dan memusnahkan segala harta milik,

Apa 1ang dijelaskan oleh Allah ini sesuai dengan tindakan laskar Jenghis
Khan. Mereka muncul dari bukit-bukit dan hutan di Asia Tbngatr sepefti )ang
ditegaskan oleh ahli-ahli Sejarah Arab dan Eropa. Semua terjadi sebelum
sangkakala ditiup ft iamat).

Wa nafi-lrlw fuh shuuri fa janu'naaltum jam'oa : Dan ditiuplah sang-
l(akala, lalu Kami pun mengurnpullant mercla semua pada swfiu tempat.

Apabila waktu kiamat telah tiba, maka ditiuplatr sangkakala dan matilah
semua isi langit dan bumi, bahkan malaikat yang meniup sangkakala juga

13 Baca al-Qasimi 11: 4105 hintga, 1417.
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meninggal. IGmudian sangkakala ditiup untuk kali kedua (tiupan kedua inilatt
png dimaksudkan dalam a5at ini), maka bangunlatr semua isi kubur dan IGmi
(Allatr) pun mengumpulkan semua makhluk dalam keadaan png lebih sempurna
daripada keadaan mereka sebelum binasa.

KESIMPU LAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan kisah Zulqarnain. Menurut pendapat

kebaryakan atrli sejarah, Zrlqarnain adalah Iskandar, anak Philips dari Macedonia.
Dia murid Aristoteles, png terkenal filsafatnla di kalangan umat Islam. Dia
lahir kurang lebih tahun 330 sebelum Masehi. Dia menyrcrang Persia (Iran) dan

dapat mengalatrkan pemerintahan Darius dan menikahi puteriqa. IGmudian
menyerang India, Mesir, dan membangun kota Iskandariah (Mesir).

Sebagai dalil dikemukakan batrwa tarikh tidali mengetatrui ada seorang raja

)ang mengguncangkan dunia, png pergi ke timur dan pergi ke barat, serta

menundukkan baryak negara, kecuali Iskandariah.

Abdul Raihan al-Bairuni berpendapat bahwa Zrlqarnain berasal dari Himyar,
namanla Abu Bakar ibn Friqisy. Dia bergerak dengan tentaranla ke pantai Laut
Tengah melalui Tlrnisia, Maroko dan lain{ain serta membangun kota di Afrika.

Dinamai dengan Zulqarnain karena dia me4ielajah sampai kedua tanduk
matahari. Dia seorang raja dari Dinasti Himlar, )ang memerintah dari tahun 115

sebelum Masehi sampai 552 sesudah Masehi. Iskandar ini merupakan raja kedua

dari Dinasti Himpr.

660

(100) Kami, pada hari itu, memperlifi2tkan
jahanam kepada semua orang kafir.
(Neraka itu) jelas sekali terlihat oleh
meteka.ra

(101) Yaitu mereka )ang matanla termnry
dari alQur'an. Mereka tidak unggup
mendengar ayat-Lydt Allah.

(102) Apakah orang-onmg kafir mengira
bahwa mereka bisa menjadikan
hamba-hamba-Ku sebagai penolong-
qa selain Aku; sesungguhnya IGmi

tr llaltksn deagan S.50: Qaaf hirgge EIst ?2: alfrir S.31: Lugan ffiggla 2il; awal S.41:

Fushhilat dao alibir S.21: al-Anbif;aa'.
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(Allah) telah menyediakan jahanam

sebagai hidanganuntuk semua orang
kafir.

(103) Katakanlah: iA.pakah IQmi belum
memberitahu kamu tentang onng-
orang )ang pallng rugi amalannla?"

(104) Yaitu mereka yang telah sia-sia
usahanya rlalam hidup di dunia ini.
Mereka menpngka bahwa dirinYa
telah mengerjakan semua amal
usahanya dengan sebaik-baikqa.

(105) Merekalah orang-orang )ang telah
mengingkari apt-ayat Tbhan dan
mcngingkari perjumpaanrya dengan
Allah. Maka binasalah semua amalan
mereka. Maka Kami tidak men-
dirikan sesuatu timbangan bagi
amalan mereka pdda hari kiamat.

(106) Demikianlah, pembalasan bagi
mereka adalah jehanam disebabkan
oleh sikap mercka )ang mengingkari
dalil-dalil Allah Oan disebabkan sikap

mereka png me4iadikan ayat-apt-
Ifu dan rasul-rasul-Iit sebagai olok-
olokan.
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TASIR

Wa 'amdhrua iahtnrwma yourru idzil lil luafiriiru 'ardlwa : I{am|
padn lnri itu, memperlilntlaniaharum kqada semtan omng lafir. (Nemla

itu) jelas selali terlilnt oleh mereka.

Pada hari sangkakala dit up; IGmi (Allah) pun memperlihatkan jahanam

kepada orang-orang png mengingkari-Np. Mereka pun melihat huru-hararya

dan kepedihan azab. Setelah meryaksikan hal itu, mereka mepkini dirinya tidak
bisa terlepas dari azab.

Alla4ziiru luarut a'yuruitum fii ghiahtt-in 'an dzikrii wa luanuu laa
yasta4hii'wrtw sarn'ot : hitu merula Wg mdailW tertutry dari al-Qur'an.
Merela tidak sanggup mendcngar ayat4ryat Allah.

Orang-orang kafir adalatr mereka png matatratinla tertutup hingga tidak
dapat melihat ayat-ayat-Ifu 1ang disaksikan oleh orang-orang )ang berakal kuat

dan oleh mereka png berjiwa sehat, lang mengesakan Allah dan memuliakan-
Np.
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Alat-alat Allah ini mencakup tanda-tanda kebesaran-Nla )ang terjadi di
dalam alam ini dan alat-a5at (nash.nash) al-Qur'an. Orang kafir tidak mampu
mendengar apa )ang dibaca oleh Nabi )ang mengandung ajakan untuk mereka,
karena tidak menyukainla.

A Iu lusibal b4ziitu knfirut ay yata*hi4an fbaadii min dwrdi auliyaa-
a : Apakah onmg-onmg lafir mmgim fulwa merela bisa mmjadilan
hamba-hamba-Kil s ebagai p molongnya s elain Aht, berfaedah bagi mereka.

Apakah orang-orang kafir mengira akan dapat mengambil manftat dari apa
png mereka sembah dari hamba-I(u, seperti malaikat, berhala, sebab mereka
berpaling dari memperhatikan ayat-ayat Allah dan menulikan diri dari
memperhatikan a5at-a1at kebenaran. Tdaklatr dengan cara png seperti itu memberi
manfaat kepada mereka sebagaimana )ang mereka kira.

Inrua a'ttdrua jaluntuma lil kaafiriiru ruuuha : Sesungguhnya l{ami
(Allah) telah merryedialan jaharum sebagai hidangan untuk semtut omng
lafir.

I(ami (Allatr) telah menyediakan neraka bagi orang-orang kafir, png telah
menjadikan hamba-hamba-trfu sebagai penolong (sesembahannya) selain Aku.
IQmi menyediakan neraka jahanam untuk mereka seperti lapknya orang
menyediakan hidangan dan tempat untuk tamu.

Qul hal nunabbi-ukum bil akhsariina a'rnaalaa. Alla4ziina dhalla
sa'yulrumfi lhayrutiddun-yutwahumyaluabuwwanrwhwnyuhsinuuru
shun'o.a - I{atalanlah: 'Apalah Kami belum mernberitaltu kamu tentang
omng-omng yang paling rugi amalnnnya?" .Yaitu merekayang telah sia-sia
usalwrrya dalnm hidtp di dunia ini. Merela menyanglu balwa dirinya telah
mengerj alant s emrun amal usaharrya dengan s ebaik-bailotya.

Katakanlah, hai Muhammad, kepada ahlul kitab yang membantah
keteranganmu. Apakah kamu memberi tahu kamu tentang orang-orang )ang
bersusah-pa1ah mengerjakan amal usaha untuk memperoleh pahala dan keuAmaan?
Mereka hanla akan memperoleh kebinasaan dan kerugian, sama dengan orang
yang membeli sehelai kain untuk memperoleh untung, namun justru kerugian
png didapatinla. Itulah mereka png mengerjakan selain png diperintatr oleh
Allah atau menyembah Allah dengan cara png tidak benar. Padahal mereka
meryangka telah berada dalam kebenaran, dan )ang di luar mereka adalah
kebatalan. Itulah orang-orang png membelakangi atau mengabaikan Kitabullatr
dan sunnah Rasul serta menentang jamaah Islam.

lllat-iktl la4ziitw lufuruu bi aayoati mbbihim wa liqaaihii fa habi4hat
a' mnahirum Ia laa nuqiimu laluan yawnal qtygamati wazrua : Merel<nlah
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onmg-orang ymg teldt mengingkari qallpt fulan dan mengingkart
perjmpaanttya dengot Allalt. Mala birusalah semua amalan merela. Ivlaka
Kami tidak mqdirila n sesufiu timbangan bagi analan merckn pada hari
kiamat.

Orang-orang png paling rugi amalanrya adalah mereka png mengingkari
alat-alatTuhannla, baik alat-a1at (fenomena) di alam ini ataupun ayat-ayat(nash-
nash) png diturunkan oleh Allah dari langit. Mengingkari hari bangkit dan
hisab serta segala sesuatu png berkaitan dengan masalah akhirat, sehingga
rusaklah semua amalanrya. Mereka tidak memperoleh pahala dari amalannla
itu, sebaliknya, merekajustruakanmemperolehaztb pngpahit. Amalan-amalan'
mereka sedikit pun tidak bisa dihargai oleh Allah.

Dznalilw jazu-uhum jahan wmu bimaa lufuruu wat ta*ha4zuu aayaaii
wa rusulii hruuwaa : Dernikianlah, pembalasan bagi merela adnlah
jahanam disebablan oleh sil<ry mereluyang mmgtngl(ari dalil-dalil Allah
dot dis efublun sikq merela ymg menj adilun ayat -ayat -Kt don msul-msul-
Rt sebagai olok-ololun.

Jahanam adalah pembalasan png l(ami berikan kepada orang-orang kafir
itu. Penyebabnla, pemberian itu sebagai pembalasan karena sikapnp lang kufur,
mempermainkan dan mengolok-olok rasul-rasul Allah dan mukjizat yang
diperlihatkannp.

Memang demikianlah akibat bagi mereka semua yang menyeleweng dari
batas-batas ag:rma.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan tentang apa )ang akan Dia lakukan
terhadap orang-orang kafir, prtu memperlihatkan jahanam supala mereka dapat
melihat bagaimana azab dan kesengsaraan di dalam neraka, sebelum mereka
memasukinya, agar penuhlatr dada mereka dengan keluh-kesah )ang amat baryak
jumlahrya.

661

(107) Sesungguhnya semua orang )ang' beriman dan mengerjakan amalan-
amalan saleh, maka surga-surga
Fidaus meqiadi hidangan dan tempat
kediaman mereka.

LWi$,-,V9'{I)itWfiVi,6t

dg'S;;gt
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(108) Mereh kekal di dalamn5ra, dan tidak
mau berpaling dari surga-surga
Firdaus inr.

(109) IGtakanlah: "Seandainya air laut
menjadi tinta untuk menulis kalimat-
kalimat (ilmu) Thhanku, tentu
habislah air laut itu sebelum selesai
menulis kalimai 11tr*1o, ualaupun
Kami datangkan lagi tambahan
sebanyak air laut."

(110) I(atakanlat: 'Sesungguhnya ahr ini
hanlalah seorang manusia seperti
kamu yang diberi wahyu bahwa
Tbhanfu adalah T[han \6ng lvlaha
Esa. Maka barangsiapa berharap
akan menjumpai T[hannya, maka
hendaklah dia mengerjakan amalan
saleh dan janganlah dia memper-
sckutukan dengan sesuatu apa pun
dalam mcngibadati Tirhannla. "

:At^fl*{"gy;VHbYIS
e+b$;rragai$5

1K)W6ej'"HrfFt6Yfi:j,
W-Svi:tS{{"6)it!tsirLi

Wer9,ra,$1s

,1;rFs;*!w6_ly

TAFSIR,

Inrulh4ziitw aamanauwa 'amihuh stualituati kaanat lahum jamaatut
fidausi nuzulaa : Sesungguhnya semua orang yang beriman dan
mengerjalan amalan-anulan saleh, mala surya-sutga Firdaus menjadi
hidangan dan terpat kedianan mereka.

Mereka png beriman dengan iman png menembus lubuk hati serta
memahami agama dengan paham png benar dan mengerjakan amalan-amalan
saleh untuk mencari keridhaan Allah, maka baginp disediakan surga-surga
Firdaus. Yaitu surga png paling tinggi derajatrya dan palng indah, png disediakan
me4jadi tempat kediaman dan hidangan bagi para tamu.

Diriwalatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairatr, katanla:

B ercabdaW Rasulullah : Wabila lamil metrchon kcpada Allah, noka rnemolnnlah
Firdaus kepada-Ilya, sebab Firdaus iulah setinggi deryjat surga dan paling indah.
Di ansrryalah terletak 'arryur mhman dot terpancarnya swgai-stngai sutga."

Klualidiirw fiifu laa yabghuurw 'anlua hiwalaa : Merclu l@l(al di
dalatnnya, dontidakmau beryaling dari surya-surya Ftrdaw iu.
Mereka berdiam di dalam surga itu untuk selama-lamarya. Tidak pernatr

timbul keinginan untuk berpindatr, meski hanla sesaat. Sebab, di dalam surga
sama sekali tidak ada sesuatu png membuatnla merasa jemu atau jenuh.
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Qd lau kaarul bahrumidodal li kalirrrooti ttbbii la rufidal bahru qabla
an tanfada kalimaata mbbii wa lau ji'tua bi mitslihii maddaa :
Kanlanlah: 'SeandaW air lan mafadithta wuukmoulis l@limat-lalimol
(ilmu) nthonh4 tentu labklah air laut iru sebelum selesai menulis lalimat
Tfuhanht, walaupm Kani datangkott lagi tambalwt sebanpkair laut.'rs

IGtakanlatl, hai Muhammad, kepada mereka bahwa ilmu Allah itu amat
luas. "Sekiraqa air laut menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tilhanku
dan ilmu-Nla, pastilatl air laut itu habis sebelum seluruh ilmu Allah ditulis."
Bahkan, sekalipun didatangkan kembali air laut png berlipat-lipat banyakrya,

air laut itu lebih datrulu habis sebelum penulisan ilmu Allah selesai. Hal itu
tidaklah mengherankan, karena ilmu Allah tidak berkesudahan, sedangkan air
laut terbatas jumlahrya.

Orang-orang Yahudi bermatsud memperlihatkan adan5a pertentangan dalam

al-Qur'an. Berlenaan dengan itu, Allah menurunkan Eat ini.

Yang dimaksud dengan 'kalimat-kalimat Allah" di sini adalah kalimat
penciptaan nhn" (iadilatr) png dengan kata itu Allah menciptakan sesuatu dan

terjadilah sesuatu itu. Fenciptaan Allatr tidak berbatas dan tidak berpenghujung.
Sebab Allatr itu Maha Fencipta, )ang senantiasa menciptakan alam dunia ini dan
juga akhirat, sehingga sempurnalatr nikmat png diperoleh para mukmin dan

terus-menerus memuncaklah azztb pug diderita oleh orang-orang kafir.

Ilmu pengetahuan modern sekarang membuktikan bahua tiap alam, baik
alam bumi maupunlangitterdapat nikmatpng tidakdihitung jumlah oleh hamha-
Np.

Qul innamaa arua ba-syarum mitslukam yuuhaa ibyya dnnarnaa
ilaahukum ibahuw waahidun : Katakanlah: *Saungguhnya aht ini
hattyalah seofttng monusia sqerti kanuyary diberi walryu balwa Tfulanht
adalah TUlan Yang Malw Esa.'

Orang-orang Yartrudi berkata: .' Mengapa kamu tidak menjelaskan kepada
kami tentang kalimat-kalimat Allah, terutama kalimat-kalimat png kami
tanlakan." Untuk menjauab pertan),aan orang{rang Yahudi, Allah berfirman:
'Igtakanlatl, hai Muhammad, kepada mereka: 'Sesungguhrya aku ini seorang

manusia seperti kamu juga dan aku juga tidak mengaku bahwa aku mengetahui
semua kalimar Allah. Aku hanla mengetatrui sekadar apa )ang telah diberitatrukan
kepadaku. Di antara png diwahyukan kepadaku adalah bahwa Tbhan yangma'bud
png wajib kamu sembah dan tidak boleh kamu persekutukan dengan sesuatu

png lain adalah Ttrhan Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Np."

6 lbnrtaog mrqlet alQur'ao, brmalfub prla drlarn S.31: Lupan, 29; 5.2: al-
Ba$rah, 2@: S.l7: d-Iraa', 35.
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Fa mm lroaru yariau liqu< mbbihii fal ya'mal 'amahn slualiluw wa
lat yusyrik bi 'iboafuti rtbbihii ahtdaa : "Mal(a barurysiapa berlwrup
alan mmjunpai Tfultotutya, nulu hendaklah dia mengerjalun anulan saleh
dan janganlah dia mempercehrtukan dengan sesuatu apa pun dalam
mengibadai Ifulurutya. "

Barangsiapa bermaksud unuk memperoleh atas keataatannla, maka hendaklatr
dia mengerjakan ibadatnya itu semata-mata karena Allah. Janganlah dia
mempersekutukan Allah dengan sesuatu lang lain, baik secara terang-terangan
seperti png dilakukan oleh orang-orang 1ang mengingkari alat-a1at Allah maupun
secara sembunyi seperti dilakukan oleh orang-orang )ang mengerjakan amal
perbuatannla atas dasar rip (pamer).

Tbgasnla, hendaklah dia menghindarkan diri dari segala macam perilaku
dan paham syirik, baik syirik akfur (besar) maupun syirk asglar (kecil).

Diriwaptkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abi Hurairah, bahwa Nabi
meriwaptkan dari Allah :

'ir,+as*uuagc3.sj\\iJt#,KAr;--(t
3F3fi.

Ufu afulah sebaik-baik onng yailg berkongsi @ekcrja sama). Maka barungsiapa
beruttal dengan suatu amalst, fui fulan anulan itu dia nurnpercerilatkan sesuaat
dengan Allah, mal@ Afu urlepas dari dia. Apa yang diatrullan iu juga unnk
omng (seswtn) yang dijadilun sebagai sehrtu Allah."

KESIMPULAN

Dalam ayat-ryat ini T[han mernbuat para mukmin gemar mengerjakan amalan-
amalan saleh dan mereka itu akan diberi pembalasan surga, )ang di bawahrya
mengalir sungai-su4gai. Tbhan menyudahi suat ini dengan menjelaskan keadaan

al-Qur'an png mengandung berbagai dalil dan keterangan png menunjuk kepada
keesaan Allah, kebangkitan rasul, dan hari kiamat. Pada akhirnp T[han
menjelaskan bahwa sesuatu amal tidak diterima, kecuali jika amal itu dikerjakan
atas dasar hati png tulus dan sesuai dengan tujuan dan semangat spriat.
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xtx
MARYAM
(Manam)

Diturunkan di Mekkatr sesudah surat Faathir, 98 apt

Menurut pendapat yang satrih, seluruh apt dari surat ini diturunkan di
Mekkah. Sebagian ulama berpendapar batrwa apt 58 dan 7r diturunkan di
Madinah.

IGitan dengan Surat Sebetumnya

Persesuaian surat Marlam dengan sebelumrya, al-I(ahfi, adalatr keduanla
mengandung riwalat (sejaratr). Dalam surat Marlam ini dikisahkan sejaratr
kelahiran Yahp dan Isa.

Nama
surat ini dinamakan surat Marlam karena kisatrrya png tidak lazim terjadi.

IGta al-Muhayimi: 'Kisah Marpm memberi pengertian bahwa orang )ang
mengasingkan diri dari keluargarya untuk memperoleh ketenangan jiua dapat
diharapkan bahwa Allah akan membuka sifat-sifrt orang dan alam malakut
(malaika| serta menjelaskan kekeram zatar. ydrry menakjubkan. "

Diriwalatkan dari Ibn Ishak batrwa kerika satrabat h[iratr ke Habsph (sudan),
Ja'frr ibn Abi rhalib membacakan awal surat ini kepada raja negeri itu, an-
Najasi (Negus).
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662

>1)t#4ti't-|
Dangan (rnoEebw) rwnuAllahyang t{aha Pfiurah,

yang sawntiasa mencuruhkan mlrnat-W

O Kaq haa yaa 'aiin shaad = Allah
png lcbih mcngctahui maknantra.t

(2) Diantan png dibaca untuhu adalah
scbutan rahmat Tbhanmu kcpada
hamba-Np,Za}at'u,.

(3) Ictika Ta}arlaberdoa kcpada Ttrhan-
np dcngan suara yiang halus dan
leinbut.

(4) Takana berkata: "Wahai Tbhanhr,
scsungguhnlra tulangh tclah leinah
dan tclah bcnrbah, dan ah bukanlah
sporang png doanya pcrnah dioolak
bila bcrdoa kepada-Mu. "

(5) 'Dan scsungguhnya aku takut
(lfiawatir) kcpada ashabahku dan
anak-anak pamanfu 6i 6sfukangku
(scpcninggallu), padahal istcritu
adalah sconlg ]ang menfirl, mrtk?
bcrilah bpadaru scorang enak.'

(6) "bng mcncrima warisan darih dan
mcncrima warisan dari keluarga
Ya'hrb, dan jadikrnlah dia, wdhai
Tbhanku, soorang anak yang Bngtau
ridhai."

(7) Uh[ai Zz.tart'n, scsmgguhnya IGmi
mcnggcmbirakan tamu dcngan
scorang anak png nrmanla Eh1a,
yang bclum pcrnah IGmi jadikan
orang yang sctruna dcngan dia.

(8) Berkaa Taktiz:'Wahai Tbhanhr,
bagaimana ah bisa mcndapat anak,

&j4r[4-b{fif+
o(gi(94.3o',624

'JiJtSer&w41,5J6

WL;,H$W,

.qg,{G'udyAt'448
o%ai:{d,J6bya!;r

'itGVa.juJ:b115*i-
@W),35

',F:tqrga,iJ#1frftU

#$atw.l

I Krilh diltm b.giE s.l S.2: eL'Brgrh.

$u'?t(;4Y$r:$, JE

q;$r
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ffi ffitffi trYanarro(Y$$r'vu$-3'i9r-gt
(9) Allahbcrfiman: "Mcmang daniHen-

lah." Ihta Tbhanmu: "[Ial itu mudah
bag-Ku dan Aku tclah menjadikan
lamu dahulu scDchm hmu bqbcnnk
ap-apa."2

(10) zaU6. bcrkata: 'Wahai Tbhanku,
jadikanlah suatu tanda bagihr." tr(ata

Allah: "lhndamu adalah lamu tidak
sanggup bcrticara sclama tiga malanr,

sedanglan kamu tidak hlrang scsuahr
tpa."

(U) lvlaka kcluarlah Tatana dari mihrab
mencmui kaumnla, lalu dia meng-
iqaratkan kepada kaumnya: 'Bcr-
tasbihlah kamu pada pagi hari dan
petang hari."

'#*;I$JaalaJ6

<tr:4J€'44j;r.5 J6

agF,JyI&;r1t?4

'$Fs,gvij,F'ti
W;ig'gr'1

. TAFSIR

Koal hoa yu 'uiin shood : Allah yng lcbih natgaalui namaryv.

lldak ada png mengetahui hakikat dari makna kalimat ini. Ada fng
mengatakan bahwa kalimat ini adalah sdah satu nama Allah.

Menurut Qatadah, katimat ini adalah salah satu dari nama al-Qur'an. Ada
png memaknai kalimat ini deng;an: Allah png. mencakup segala kebuuhan
makhluk-Nla, )ang memberi petunjuk kepada semua hamba-Np, dan tangan-
Np (kekuasm-Np) di atas trng4n mereka. Yang Maha Mengetahui segala
kejadian dan Yang Maha Benar janji-Np.

Pendapat png dipilih oleh para ahli ta8ir adalah bahua kalimat ini untuk
menarik perhatian para pendengar atau pembaca pada aral pembicaraan.

Dzikru raluruti mbbdkt'abfuluaufurjyyao ldz t oodot mbhfuu nidat-
an lrlwfryyu : Di antam yang difuca wtuhrw adololt sebutan ,alrrut
Tliutnnn kqado lrontfu-W, Zokario. Ketiko Zakoria fudN kqada
rururyv dengan swrmyang lultrs dan lmbut.

Takartaadalah keturunan Sulaiman ibn Daud, seomng nabi png mulia di
antara nabi-nabi Bani Israil. Beliau beristcri dengan saudara Hannah, ibu Marpm
binti Imran

2 Kddm ds4gm S.3: Ali ImE de S.21: rLAnbiyaa' Mgenei porcrye mnrful dryot
mclrhftllro rnrk.

c5ltl{;35V,tfr1*i5
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Sgol4 rubbi irarfr walwul'azltmuminnii wosy ta'abr m'su syaibaw wa

bm ahan bd da'ulka rubU syqiyyu. Wa innli khffid nuvotliya miw
watuii *a fundim md'qfiwt : Takarb herkm:'Wolwi Trlurtht,
seswggtit W tulangfu teloh lqrnh fun teW berubah, dott oht bttkttilalt
saorong yang doafiya pernah ditolak bila berdaa kepada-Mu. Dan
seswggnltny afu tafut (kltavatir) kqada ashabahfu dan a,ruk-uak
parwrht di belatangfu $qainggalfu), pafulul isteifu adalalt seofing
yang nandtl.'
TAk2gia meryebutkan tiga macam keadaan png memerlukan rahmat dan

belas kasihan Allah.

Perunu: kelematran dirinla, baik lahiriah (fisik) maupun batiniah. Secara

fuik, misalnla, filengn)a telatr lemah. Jika nilangnla telah lemah, maka s@ara

keseluruhan fisikrya juga leinatr. Demikian pula rambutnya telah putih, karena

laqiut usia.

Kedn: tidak-ada doanya )ang telah disamp*ikan kepada Allah sebelumrya

ditolak. Doarya selalu dikabulkan. Apalagi dalam keadaan sudah lanjut usia,

lebih panuslah doaqa diperkenankan

Ketiga: memperkenankan permintaanqa mendatanglan kemanfratan bagi

agama, karcna Takfitakhauatir ahli warisrya png harus menggantikaillya untuk
menegekkatr syiar-syiar agama tidak bisa menunaikan keuajiban iO. Mereka

tidak bisa menegatkan agama ifan membelarpa dengan srrngguh+ungguh.

l$s1i Takaria adilatr saudara Hannah (ibu Marpm), seorang png mandul
png tidak bisa rnclahirkan anak. Sesudah ketiga hal tersebut dikerrukakan, barulah

Takar ia meryrampa i kan p.ennohonaor)a kepada Allah.

Fatwb lii mil tadunkt watiyyat. Yarl4sunii ia yai*u-min uli ya'qutba
wqj'alha mbbi mihfuaa : Maka beriW kqadoht seomng aruh Wtg
mencrimawarisut darifu dan mquina worisan dari kehmrga h'htb, dott
jadikoilah dia, walai Tlthonht, seomng ailakyng hgfun ridhai.

Maka berilatr kepadaku dengan kemuratran-Mu, seorang anak dari sulbiku
(diriku), )ang mewarisi pengetatruan )ang luas dan mewarisi pemerinatran dari
keluarga Ya'lub. *

Dan jadikanlsfi anakku, wahai T\rhan, seomng }ang berbakti, bertakva, dan

memperoleh kcridhaan-Mu. IQmu mengasihinp karena agaman)a, perangaiqa,
dan budi pekertirya.

Dijelaskan oleh sejarah bahua lang dimaksud dengan E'lub di sini adalatt
Ya'tub ibn Matsan, saudara Imran ibn Matsan, }amg juga Eah Maq'am. Memrut
pendapat al-IGlbi, Tl.karta pada maa itu menjadi teAala pendeta, sedangtan
keturunan Matsan memegang kendali pemerintahan.
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Yoo ztroriryot innot rufusy*yintkt bi ghulaaminis muhwt yalEu bm
,tqi'd lahau min qablu samiyyaa : Walai hkaria, sesmggulttya Kami
maqganbirukan kanu dotgan seorung anak yng nmroty lhlryv, yang
befum penuh Korni iadikan oflng Wry squnu daryan dia.

Maka Allahpun mernperkenankan dcnTakarr. dan berfirrranlatr Dia: "$hhai
Takaria, IQmi menggembirakan kamu dengan seorang anak png IGmi beri
nama Yahla (dalam Injil disebut Yohana), png belum pernah ada orang lain png
bernama seperti itu.

Qpalo mbbi annatyahnarulii ghulatmuw wa kaoutim ruttii ,uqimw
wa qod fubgh& minal kifuri citiyyaa : Berkm Zakaria: 'Watni Tlthoth4
bagainuu ahr bisa nadqat aruh padalrul isteifu seorury Wg nonful
dan ahtpm telali sangat tua.'
Dalam keadaan fiang gembira karena. permohonannya di.kab'lkan, Zakaria

balik bertanla kepada dirinla sendiri, bagaimana mungkin aku memperoleh anak,
padahal isteriku seorang png mandu\ dan aku sendiri telah sangat 11sa.7akatx
bertanlabukan atas dasar dia sama sekali tidak mungkinmemperoleh ketunuun,
tetapi karena sangat mensyukuri nikmat Atlah.

t"
Agdo kdzruWa -- Allah berfiiman: 'Manung dsnikianlalt.,

Allatr berfirman: "Hal itu memang sepefti png kamu katakan, IGmi akan
memberikan kepadamu seorang anak, walaupun isterimu mandrl dan kamu sendiri
telah sangat nra." 

_

Satlo mbbukt huwa 'alayya luyyirun : KM Tbrutnnu: 'Irar itu nudaL
bagi-Kr."

Firman Allah: 'Memberikan seomng an4k kepadamu datam keadaanmu
seperti iqr adalah hal png sangat mrdah. Apabila Allah berketrendak untuk
m9nladikan sesuatu, pastilah sesuatr itu Ctan terwqiud dengan tidak perlu kepada
sebab-sebab png biasa png seperti-digariskan, misalnla, mengandung-dan
melahirkan anak.'

Wa qd klulaqtukt min qabtu w4 bm taku syai<a : oDqt Aht telatr
fiwliadikon korru dalula sebelum kanw berbqtuk qaqn..
Memberikan keturunan anek Sang Aku janjikan kepadamu sesudah engtau

!:-..* tua, sedangkatr isrcrimu percmpuan png mandul pula, tidaklan pertu
diherankan. sebab, engkau sendiri sebelum dijadftan adalah tidak ada, uegtu
gulalah Adam, bapak semua manusia. serclah dijadikan atas kekuasaan alah,
barulah ada.

Tl.karra sangat rindu untuk segera memperoleh ,nak )ang dijeiikan oleh
Allah, karenaqa dia terus memohon.
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Ogolo mbb(i' al lii ooy otun : Zalaria be rkaa :'Walwt Tfula nh4 j adiletilolt
suatu tanda bagiht.u

Wahai T[hanku, berilah kepadaku suatu tanda png menuqiukkan batrwa
isteriku telah hamil dan segera mempunlai anak.

Ada uyaufu allu tnktlltttun nooso *alaaqa loyulin saviyyaa :
Kata AIM: "Tlmdanu adalalt katnu tidak sanggup berbicam selmu tiga
mahm, sedangla n kamu tidak fumng sesuotu apa.'

thnda bahwa isterimu telah memulai mengandung adalah kamu tidak dapat
berbicara dengan manusia sebagaimana biasaqa selama tiga malam, pathtral
kamu dalam keadaan sempurna dan tidak berperyakit.

Fa klumfajalaa qarnihiimfuwl mihruabi : Maka laluarWtZakaria dan
mihrub menqwi kaunnya.

Setelah Takaria memperoleh penegasan dari Allatl dan mengetatrui tanda
permulaan ke[amilan isterinya, maka beliau pun keluar dari tempat
persembihpnganrya. Al-Mihrub, itulatr png oleh orang Nasrani disebut dengan
nazhob : tempat pen),embelihan, pitu sebuah anjungan di depan rumph ibadat,
png bila kita masuk ke dalamnla harus menaiki tangga, sedangkan oiang )ang
berada di dalamrya termtup dinding dari penglihatan manusia. Beliau keluar
dengan air muki berubah, lisannla terus meryrebut nama Allatr, tetapi tidak bisa
berbicara dengan orang lain.

Fa auhaa ilaihim an sabbihua br*rutaw wa 'a-qiyyaa : Lala dia
mmgisyamkan kqada kawttyv: 'Befiosbihhlt kanu pda pagi lari dan
petang lai.'
Maka Takaria pun mengislaratkan kepada merekl supaya bertasbih,

menyucikan Allatl, pada permulaan hari (pagi) dan pada pengtrujungnla (sore).
Karena tidak bisa bercakap-cakap, maka TekariT memberi tahu kaimnla batrwa
isterinya telatr mengandung. 'r

Dalam alat-Eat ini Allah menerangkan kisah Akaria png memohon kepada-
Np supala diberi seorang putera dan permintaanrya itu dikabulkan. Meskipun
ketika itu dia telah berusia lanjut dan isterinla merupakan perempuan mandul.
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(12)Wahai Ehla, ambillah Kitab dcngan ri -z-/.?tr.,.zt,),t ,
scpcnnh t"t. n -i''i,n^-ilt"ffi WfJ KSf{hrWt L E- !,
hikmat kepada \6hya kctih dia masih
kecil.t''ffif"f*frfri"tr"*ffi &sa'rtgSgiyw
bpada manusia dari sisi IGmi, dan
orang yang bcrsih dari dosa dan
seomng png bertahnra.

(14)Dia adalah seorans yang berbakti q4\€.fr15;;_t\rg;
kcpada ibu-bapaknla. Dia bukanlah
oxang ),ang sombong dan bufan Pula
pendufiaka.

t 

"' ff r#"ilx'r:H''Jirf",',il qr(i; Lfr- iii'43;t-{g{q
OtangE*an (OtArpnn) kEmbali. W{

TAFSIR,

Yu yaryaa Hru4zil kituba bi quwwatin : Walui lkft)a, @nbillolt Kitab
dengan sqauhlnti.
Serclah Eh1a, putera Takeia, bisa diajak b0rbicara, maka berfirmanlah

Allatr kepadarya: 'Wahai Eh1a, ambillah Thurat )ang merupaken nikmat bagi

Bani Israil. Iaksanakan semul isiqa dan lakukan semua png diperinah dan

jauhkanlah dirimu dari semua png dilarqg. Icrjakan yang demikian itu dengan

kesungguhan dan keteguhan hati."

Wa @oirwlul httbru slubiyyu : Koni tefu nonberikan hihnd kqada
hW ketika dia rnasih kccil.

IOmi (Allatr) telatr memberikan kepada Ehp hikmat png dalam dan dapat

mematrami Thurat, padahal saat ihl dia masih kecil. Mengenai umurnla ketika

inr belum sampai ntjuh tahun.

Sebenarnla menenfirkan umur saat inr tidak dapat kia lakukan, karena tidak

ada satu keterangan pun )ang dapat kita pegang. I(arenanla, kia serahkan saja

hal tersebut kepada Allah.

Wa lwnoarwm mil Mwttw : Kotrti telal, nqiadikort dia seorury yottg

mmpwtyai rusabelas kositotkqadamorusia dai sisi Korrti.



luz l6 $r* 19: }{aryam 2+65

IGmi tclah memfitmhkatr tabiat [glas kasihan kepada semua manusia,

demikian pula tabiat mengendalikan pemerintahan.

W ztkuton : Don omng yng benih furi dosa.

I{ami jadikan dia suci dari dosa, tcrlepas dari mengerjakan segala }ang
mencemarkan dan memburukkanqa. Atau l(ami tanamkan msa taat, ilfilas, dan

beramal saleh.

Wa kuru tuqfyw : Dott saorung lwW bertakwa.

l6hp adalatr seomng png ikhlas dalam mengerjakan ketaatan, dengan

senanti:Na metakukan apa )ang diperintahkan dan menjauhkan apa )ang
dilarangpla. Dia tidak pernah mengerjakan sua$ kemaksiataq bahfan tcrgemk

untr,rk menjatankan pun tidak.

Wa barmm bt wulitloilti : Dia adolaL s@mng Wry berfubi kqada ibu-

@obty.
IQmi menjaditan dia sebrgai seorang png baqak baktinya kepada kedua

orang tuanla dan baqak berbuat ihsan kepada mereka.

Wa bmyaharifrbumn = Dia b*ortloh onngyuttg sombong.

Yafrf inr bukanlah seorang yang takabur. Dia selalu berlaku lemah-lembut

dan merendahkan diri.

A*hiyyaa : (Don fukot seorutg) patdrrtrako.

\hhp juga bukatr s€oraog png suka meryalahi perintah Tlfian, dan bukan
pula seorang pendurhaka tcrhadap kedua orang manla.

Wa salumw 'aWld yauna wulidt wo yawru yamwiu wa yawtu yub'a-
*u hayyaa : Kesejahteruon bagintv pafu lwi w@tyv fun pafu wobu
meruka ditungkitkan (ffii@tu t) kotttuli.

Allah mencurahkan kesejahteraan kepada Ehp pada.hari dia dilahirkatr
(hari ulang tahun kelahirannya) dan pada hari dia mulai melihat unrsan altirat,
serta pada hari permulaan dia melihat surga dan neraka.

Saat dilatrirkan, saat meni4ggal, den saat dibangkitkan (dihifupkan kembali)
pada hari akhirat merupakan saat-saat png kritis, png memerlukan kekuaun
dan keamanan )ang dilimpattkan oleh Allah. Dalam kettga saat itu Yerhf
memperoleh pertolotrgan dari Allah.
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KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa sesudah Ya,trf dilalirkan ke
alam dunia dan berangsur besar, Allah memerintahkannla supala bersungguh-
sungguh mengembangkan isi Thurat dan menaatirya. Dalam ayat ini aflan
menjelaskan mjuh sifrt utama yalrya, pitu:
1. Allah memberikan hikmah sewakhr dia masih kecil.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Memberirya rasa belas kasihan.

Menjadikannla sebagai orang )ang bersih dari kecemaran dosa.
Menjadikannya sebagai orang )aqg taat, Jang hatinla tidak pernah tergerak
untuk mengerjakan kemaksiaan.

Menjadikannla sebagai orang ]ang berbakti kepada ibu bapaknp.
Meqiadikannp sebagai orang png lemah-lembut dan tawadhu', tidak
sombong dan tidak angkuh.

Menjadikanrya sebagai orang )ang menurut, tidak pernatr meryalahi perinatr
Allah dan tidak pernah durhaka kepada kedua orang tuanla.

664

(16) Bacalah dalam al-Kitab tfntang kisah
Maryam, kaika dia mengasingtan dfui
dari keluargarya ke suatu rcmpat di
arah timur.

(17)Maka dia membuat sebuah tirai png
mendindinginp (membatasi) dari
keluarganya, lalu Iemi mengutus
Iibril menemuirya, mala dia me,nam-
pakkan diri sebagai manusia yang
sempuma.

(l8)Berkata Maryam: i{ku berlindung
diri kepada Atah Eng lvlaha hmurah
daripada k mur jika kamu seofirng
iang bertakwa."

(19) Jibril neqiawab:'scsrmgguhnla aku
ini utusan lUhanmu untuk memberi-
kan kepadamu scorang anak png
bersih dari scgala kecacafen."

WUa:^531W-,$r{$6
@v;6k

6Et;vtr*;u3'#s
,wefi6-f{5s;,

e,SLqq;\'-=;yJ;jff6yJ,E
@(6

C;6'cKlr:to4$VL&GLAE

"o' lff ffiilHf, H}ffi , :#, ;a cgg (tL 4'igtJr a
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belum bersuami dan aku bukanlah
perempuan png beibuat serolg."'

(21) Jibril berkata: 'Demikianlalr Tbhan-
mu telah berfirman: 'alang beginr itu
adalah mudah bagi-Ku. Kami
melakukan yang demikian untuklkmi
jadikan sebagai suatu tanda bagi
manusia dan sebagai suatu rahmatbagi
IGmi." Dan urusan itu adalah suatu
urusan yang telah ditetapkan.

(22) Maka Maryam pun mcngandung, lalu
dia mengasingkan diri dengan kan-
dunganrya itu ke suatu tempat )ang
jauh dari pandangan mauusia.

(23)Kesakitan melahirkan anak mendo-
rongnya untuk berlindung ke bawah
pohon kurma, scraya berkata:
'Aduhai, xlangl.ah baikrya kalau aku
telah mati sebelum ini, dal jadilah aku
seorang yang .'dilupakan oleh
manusia."

"w.lw,w';#iY;4.5JI6"$:KJ6

d&lT^gsVlf;r,r1$l

@wgg{gi66tA16

o' ff {|flffi flflfT ff "ffi:'JG;fi ".f9iQri, uu:'rs
Ttrhanmu telah menjadikan ramu di @gFd:;,*;
bawah pemeliharaan seorang budak
yirng mulia."'

o" 
3,il#Tffif ffi ffi ,lHil 4#'b{3{at Ll,crXtc}Lt

6gw
o' iif ,-Jff, fi#ITf trx ;irb -Y;6gY;i o* i;v,P

ffi'iffi ,::ff ffi,,f, ,Iffi;:'ffi ,&1:#Wgr).!i;.i49#Q#u
"UffAt

berjatuhan untuk meqiadi makenan
bagimu.

berilah isyarat kcpadaqa: 'Sap telah
bernarar kepada Allah untuk ber-
puas, maka pada hari ini sala sama
sekali tidak atan berbicara dcngan
siapa pun."

3 Ksitlan deogaa S.30: ar-Rurm, 9,10 dan 20; syat-Etrt,rarg memrhalni arti ryrt.
{ Kridor dotgen S.9: et-frrbah, 29; S.17: d-Isrsa', 7); S.2: al-Baqfrrh, 48.

i16:{,Ata=,Jtb6rgLr,

r;:ttg{'(iL:#!r,4V&*
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(?7)Maka Marfm membawa ha kepada
kelurgarya. Mereka berkata:'Yhhai
Maryam, kamu telah melakukan
perbuatan )ang sangat munkar."

(28)'Wahai saudaraku, Ilarun, aphmu
bukan seorang manusia yangjahat dan
ibumu bukan seorang pazina".

(29)Mak^ Marlam pun mengispratkan
kepada anaknya. Mereka bcrkata:
'Bagaimana kami bercakap-cakap
dengan anak kecil yang masih dalam
a)runan. "

(30)Isa (masih bayi) menjawab: iA.ku
adalah seorang hamba Allah, Dia
memberikan kepadaku kitab Injil, dan
Dia menjadikan aku sebagai seorang
nabi."

(31) "Dan Dia menjadikan aku seorang
yang memperoleh berkat, Dia
memerintah aku untuk bersembah-

5ang, dan memberikan zakat selama
aku masih hidup.

(32).'Dan berbakti kepada ibuku. Dia
tidak menjadikan aku sebagai seorang
yang sombong dan seorang yang
celaka.

o' ;lr"ff T1fff 'ffi , ffiffi ,',:ff (4;SL;W s$;;igi$Ab
meninggal dan pada niri ato dibang- d?
kitkan kembali."

TAFSIR

Wdz-hr fil ftitaabi ,rutryama i4zin taba4ut min ahlilua maluarun
ryaryiyyoa : Bacalah dalam al-Kitab tentang kisah Maryan, lretila dia
mcngasingkan dii dan kchuryanya ke swtu tempat di amh timur.

Tbrangkanlah, hai Muhammad, di dalam al-Qur'an terdapat kisatr Marpm
lang benar, png menjelaskan dia melahirkan Isa, seorang hamba Allah fang
menjadi rasul untuk Bani Israil. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari
keluarganla, duduk meryrndiri untuk beribadat di suatu tempat sebelah timur
Baitil Maqdis.

Marlam, anak Imran, adalah seorang gadis )ang hidup dalam kalangan
keluarga )ang mulia dan t€rpelihara dari kesalahan. Sesudatr dia remaja, di bauah

wiF,ia!€r(rt)
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inalat Atlah, tergeraklatr hatinp untuk mengasingkan diri dari keluarganla, duduk
sendiri dalam suatu t[alwat (peryepian) untukberibadat atau untuk menlalesaikan

sebagian keperluanrya.

Tbmpat png dijadikan oleh Marpm untuk berkhalwat (meryandiri) adalatr

di sebelatr timurBaitil Maqdis. Karena itu orang-orang Masehi menjadikantempat
kelatriran Isa itu sebagai kiblatnya.

Fat ta-klu4ztt min dunihim hiiaabanla analnan il4ilr44 runlwnoa fu
umats+sab lurrat ba-syamn sawiyyat : Maka diamernbuat sehmh timi
yang nmdindinginya (nembatasil dart kchnryatty, lalil Kami nungutus
Jibfl mewruinya, librilyotg moumpaW,an difutla kqafo Marym sebagai

marusiawg sempurno.

Maka Marpm pun membuat tirai )ang menutupi dirirya dari pandangan

manusia. Ictika Marpm duduk di dalam khalwatrya itu, datanglah Jibril png
menjelma dalam bentuk manusia utuh dan gagatl, lang memberi tahu Marpm
batrwa dia akan melatrirkan seorang putera dengan tanpa a1ah.

Sengaja Jibril datang dalam rupa rurnusia supala tidak menakutkan Marpm
dan dia dapat berbicara dengan mudah.

Sgalat innii a'urdzu biq ruhmaani mhfu in hnta nqiyyaa : Berlata
Maryam: "Afu berlindmg diri kqada AllahYang Malu Pqnumh daripadn
kamu, iika karnu s?nmng Wg bertakwa.'

IGtika Maryam melihat Jibril menyiogk p tirainla, dia pun terkejut dan

menlangka Jibril bermaksud jahat. IGrenaqa dia berkata: "Aku berlindung diri
kepada Allah Yang Matra Pemurah, supEa memelihara aku dad kejattatanmu.

Jika kamu seorang prry bertakva, fentulah kamu menjauhi segala png dilarang

oleh Allatr dan aku rcrhindar dari kejahatanmu."

Inilah suatu bukti batrwa Maryam itrrr seorang png terpelihara dan terjaga

kehormatannla. Dia berlindung kepada Allah dad terjerumus ke dalam kancatl

fitnatl. Jibril meryrerupa[an dirinya dengan seorang manusia dan mendatangi

Marpm s@ara tiba-tiba adalah untuk menguji Marpm dalam menjaga kesucian

dirirya.

Apdt inrumu arurasuiu mbbiki U atufu l*i ghntutrun ztkiyu :
Jibfl matjawab: "sawggnltnya afu ini utusan Thla mu wnk monberikan

lcqadamu seomng anakyng benih dari segala kccacatan."

Setelatr Jibril mengetatrui bahwa Maryam takut kepadanp, maka berkatalah

dia: 'Aku ini adalatr pesuruh dari T[han, tempat aku berlindurg diri dan aku ini
bukan seorang png kamu sangka akan berbuat tidak senonoh. Aku datang untuk

memberikan kcpadamu seoraqg anak png bersih dari segala macam kecacaun
yang dinamai al-Masih Isa."
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Qgalat onnat yakwnu lii ghulaamuw wa ram yamsasnii ba-syataw wa
lam aku fughiyyaa : Marywn manlnlwt :'fugaimou afu usa ntanperulelt
aruk, sedangkan afu befum benrumi dan aht bukantah perunpuot yang
berbuat serong.'

Mendengar penjelasan Jibril, berkatalah Marpm: "B4gaimana aku akan
memperoleh seorang anak, padatral aku belum bersuami dan aku ini bukan seorang
pelacur. "

Maryam bertaqa demikian bukanlah karena dia berpendapat baSwa Allatr
tidak sanggup memberikan seomng anak kepadarya dengan tidak melalui jalan
biasa, tetapi dia ingin mengetahui, apakah dia akan memperoleh anak sesudatr
dia bersuami ataukah Allah sendiri akan menjadikan anat itu bagirya dengan
tidak melalui jalan biasa.

Sgalo kaiutliki qaola rubh*i huwa 'alayya hoyyinw : tibril berkata:
'DqnikianW Dnunnw telah berfiman: 'wg begiu itu adalatt mudah
bagi-Ktt.a

Jibril berkaa: 'Memang 
"demikianlah 

caranla untuk menjadikan seorang
anak dengan tidak bera5ah. alun tehh berfirman batrua menjadikan seorang
anak dengan tidak beralah adalatr suatu hal png mudah bagi-Np dan satu ha
png tidak dapat dilakukan oleh orang lain."

wa li ruj' alahuu aoy atal lin nus i : Kani melahtfun yng demikion urrtuk
Kani jadikott sefugai suotu tanda bagi maruuia.

IGmi (Allah) melakukan png demikian unnrk membultikan kematrakodratan
IGmi. IGmi telatr menjadikan datrulu bapak mercka, Adam, dengan tidak berbapak
dan tidak beribu scrta IGmi jadikan Isa dari seorang ibu saja, sedangkan manusia
lain IQmi jadikan dari bapak dan ibu.

Wa ruhmotam minnaa : Dail sebagai sutfiu mturut fugi runi.D
untuk menjadi rahmat dari Allah kepada hamba-hamba-Nla. Memanglatr

ttap nabi menunjuki manusia kepada kebajikan dan memimpin mereka kepada
jalan png lurus.

wa koaru amrarn ruq4hiyyoa : Dant urusan itu adarah sutttu urusan
yang telah ditaqkan.

Yang demikian itu ketetapan png telatr ditentukan oleh Allah di dalam ilmu-
N1a, yang akan berwujud pada pelaksanaannp.

' A)r8t ini somakns d€ryan S.3: Ali Imra4 47.
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Fa twnabthufantafu4ztt bihii rrrtkobrun qa-shwoL : Maka Maryam

pwt mengandtng, lalu dia mengasingkan diri dengan kandnganrrya itu ke

suatu tenpat yang i auh dari pandangan morusia.

Setelatr Jibril berkata demikian, maka Maryam pun meq'erahkan diri kepada

ketetapan Allah. Maka Jibril pun menghembuskan padA dadanla, maka masuklah

trupan ke dalam perut Marlam dan dia pun hamil.

Demikianlatr penjelasan yang diberikan oleh Ibn Abbas. Al-Qur'an hanp

menetapkanadanyahembusan itr adalah di dadaMaryam. Setelah Marlam merasa

batrwa dia sudatr berbadan dua, maka dia pun mengasingkan diri ke suatu tempat

png jauh dari penglihatan manusia. Al-Qur'an tidak menerangkan berapa lama

dia mengandung dan tidak pula menerangkan berapa usia Marlam ketika itu.

Marpm mengasingkan diri, karena dia merasa, tentu keluarganla akan

menuduhnla telah- berbuat serong, bila mereka mengetahui bahwa dia telatt

mengandung.

Fa ajat+twl na.khdhu ilotiidz'in rulillati qaalat yu bitanii qaalat

mitU qfrb rraa4ut wa krzntn nas-Yn rrrottsfuot = Kesakinn melahirkan

anaknwdorungnyatoUtkberlhdttgkcbawahpohonhtrma,seruyaberkAa:
*Adiltu[ atanitan fuibqa kalau ahr telah mati sebelum ini, dan jadilalt

aht seotmg yang dihpakan oleh manusia.'

Gerakan anak png latrir dan rasa sakit sewakU bersalin mendorong Marpm

untuk berteduh ke bawatr sebuah pohon kurma dan dia bersandar untuk

memudahkan persalinan. Pada saat itu Marpm berkata: 'Alangkatr baliagiaqa,

seandainla aku telah meninggal sebelum kejadian ini dan menjadilah aku seorang

png tidak diingat oleh orang.' IGinginannla inr adalatr untuk menghindarkan

diri dari tuduhan berbuat serong dan tidak kukuh memegang ag,rma.

Fa ruadoahu min tahtitua allaa tahztnii qad ia'ala mbbuki tahtaki

sariyyru : Makn tibril prm meilyeru dan fuwalvtw: 'langanlah karnu

Oeryit*ah, Tlttwtttntr teloh nedadifutt konu di bawah perrcliharum seorung

arukyang mulia.'

Maka pada saat itu Jibril pun menyerunla dari bawah' sedangkan Maryam

ketika itu UiraAa di tempat png tinggi: "Janganlah kamu bergelisah hati, Allatt

telatr menjadikan di bavmh asuhanmu seomng anak 1an$ tlnggi kedudgkannla."

Ada png mengatakan batrwa makna " sariy'1an' dalam alat ini adalah suatu

selokan. 
-Sefomn 

inr tiba+iUa berair, padatral tadirya semua kering' Menuru!

pendapat al-Hasanul Bishri dan Sa'id ibn Jubair batrwa makna "sariy" di sini

adalatr seoraqg pemuda png mulia.

Kalau kita turuti makna png diberikan oleh kebanyakan ulama menjadilatt

firman Allatr ini: "Janganlah kamu merasa gelisatr. Allatr menjadikan selokan
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untuk tempat kamu meminum di bauahmu." Apabila kita turuti makna png
diberikan oleh al-Hasan: "Janganlah kamu merasa gelisatr. Allah telah menjaditan
di bawah @emeliharaan) kamu itu seorang anak 1ang.mulia."

Wa huzzii iltiki Uiiilz'in naklthti fi$aaqith 'abiki ru4luban janiyyot :
Dan gwcangkanlah polwn htrma, steaw bualw Wg rurun finasok)
berj atulnn untuk med adi mah\arun baginw.

Guncangkanlah (goJanglah) pohon kurma supala berguguranlah buatr png
ranum png akan kamu makan. Ada riua5at png menyebutkan batrwa pohon
kurma itu semula tidak berbuah, sedangkan ketika itu musim dingin. Unnrk
keperluan Mar5am, Allah memberikan buah kurma png lezat.

Fa kulii wasy mbii wa qairii 'aitwn -- Maka makan dan miruntlah serta
tmanglunWt lutinw.

Maka makanlah buatr kurmd itu, minumlah air sungai itu, tenangkanlatr
hatimu, serta berpeganglah kepada Allah, dan Allah akan membuktikan
kesucianmu dari tuduhan keluargamu

Fa immaa tatuyiruu mfiul fu-syai ohadan faqaulii innii rudztrtu lir
rulnnoani slwununfubn ufullinulyawu ittsiyyoa : lika kamu melilut
seseorumg Wry betutry kqofuma tqtang fudoantnu, moka berilah isyrw
kqadonya: " Wa telah bemaznr kqada Allah untuk berpuasa, naka pada
lwri ini saya sorno seknli tidak akon berbicam dengan siapa pw.'
Jika kamu menjumpai seseorang, maka janganlatr berbicara dengan mereka

dan terangtanlah kepadau5a bahwa kamu telah bernazar untuk berpuasa bicara de-
ngan seseorang manusia, tetapi.akan terus berbicara dan bermunajat dengan
Allatr.

Fa otut bihii qawuhoa tohmiluh,nn qaalur yu rurryomu laqd ji'ti syai-
anfariyyoa : Mala Maryn monbawa Isa kqada kchnryanyv. Mercka
berkata: "Walai Maryam, koru tetah melah*an perbtmtan Wg sangot
munkar.'

Setelah Maryam teqang hatinla dengan Eat-alat Allah png telah dia lihat
itu dan telah selesai pula dari niftsn1a, dia meqarahkan diri kepada Allatr dan
kembalilah dia membawa Isa kepada keluarganla. Demi mereka melihat Marpm
png menggendoqg seorang bayi, mereka semua memperlihattan kekeceryaan,

karena mereka itr memang keluarga pog baik. Mercka berkata: 'Wahai Marlam,
kamu suqgguh telah mendatangtan suaft hal png mengecewakan keluarga kita
karena melakukan suatu perbuatan )ang sangat besar kemunkarannla."
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Yoo ukhta huruutu mao kutu abuukim mt sauiw wa ,nao luanat

un nuki ba*htWu : 'Walwi satdamht, Harun, ayahnu bukm seorung

mailusia Wg i ahot danibumu bukott seomng p ezirw'.

Wahai saudara Harun, alAlmu png saleh dan sangat taat dan ibumu bukan

pula seorang pelacur. Mengapa kamu sampai berbuat serong.

Firman Allah ini memberi pengeftian bahwa keturunan dan pergaulan

memberi pengaruh kepada seseorang manusia.

Mengenai Harun png terdapat dalam alat ini ada empat pendapat:

1. Beliau adalah seorang Israil png saleh png dijadikan panutan orang )ang
saleh. Maka maknanla: Engkau selama ini adalatr seperti Harun dalam tindak-'

tandukmu, maka bagaimanakah terjerumus ke dalam jurang ini." Tegasnla,

persaudaraan png dikehendaki dalam apt ini bukanlah persaudaraan

keturunan.

Diriwalatkan oleh Atrmbd, Muslim, dan an-Nasa-i, Adb ibn Humaid, Ibn

Abi Slaibatl dan lain-lain dari at-Mughirah ibn Syu'bah, katarya: 'Rasulullah

mengutus aku mengUqiungi penduduk Najran, lalu bertanla: 'Bagaimana

pendapat kamu mengenai perkataan 'wahai saudara Harun', padahal Musa

telah dilatrirkan sebelum Isa beratus-ratus tahun sebelumnla. Setelah aku

datang kepada Rasulullah, aku punbertanla tentang hal itu. Maka Rasulullah

berkata: tMengapakah kamu tidak menerangkan bahwa mereka menamai

orang-orang saleh mereka dengan nama nabi-nabi dan nama orang-orang

saleh sebelum mereka."

2. Harun adalatl saudara Musa.-Dikatakan batrwa Maryam saudara Harun karena

Marpm dari keturunan Harun.

3. Hanrn itu seorang Bani Israil png frsik, maka mereka meryarupakan Maryam

dengan Harun itu.

4. Maryam mempunlai saudara sea5ah bernama Harun. Mereka menjelekkan

Marpm dengan menyebut nama Harun itu.

Menurut hadis, Harun png dimalsudkan di sini adalah seorang saleh dari

golongan Bani Israil. Akan tetapi, ar-Razi menguatkan pendapat png keempat.

Fa a-.syaamt itaihi : Maka Maryanpm mengisyarutlan kqada anaw.

Maryam memberikan isprat karena beliau masih nazar berpuiua ataupun

untuk memperlihatkan suatu mukjiat yarr1 besar pula; pitu bayi png masih

kecil itu memahami isprat dan dapat berbicara.

@ahu kaifi rulullimu mon fuaru fil mohdi slwbiyyoa : Mereka berlaa:
"Bagaimarw kami bercaftap-cakry dengan atwk ftccil yang masih dalam

ayunant.'
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IGluarga Marpm menganggap batrwa Maryam mengolok-olok mereka, lalu
mereka pun berkata: 'Bagaimana kami bisa berbicara dLngan anak )ang masih
dalam ayu&m. Belum pernah terjadi anak sebesar ini dapaiberbicara."

Ada riwalat png meryebutkan batrwa ketika bayi Isa mendengar percakapan
mereka, dia pun menghadapkan mukanp kepada mereka aan metepasian
susuann)a dan memberi isprat dengan tangannla, kemu$ian mulailah dia
berbicara, mehyifati dirirya dengan bebcrapa sifat png tinggi.

Ogalo innii 'affiullaatti : Isa (rnask fuyi) matjawab: ,Aht adalah seomng
lwmba Allah.'

Auaaniyal kitoaba : Dia membeiiksn kqadafu kitab Injil.

wa ja'alanii rubiyyaa : 'Dan Dia menjadilant aht sebagai seomi[ rubi. -
Pengakuan Isa bahwa dia adalah seorang nabi merupakan cara untuk

membersihkan nama ibunla, Maryam, dari tuduhan-tuduhan negatif png
disampaikan Bani Israil. sebab, Allah ridak memilih anak haram (hasiihuh;;;
serong) sebagai nabi.

wa ja'abnii muboarukan aitw maa kwta : oDan Dia menjadilant aht
seomng yang memperuleh berkat di maru aht bemfu;D '

Allah menjadikan aku sebagai seorang png dapar memberikan manftat kepada
manusia dan menunjuki mereka kepada jalan yang turus di mana saja aku berada.

sifrt-siht tersebut diceritakan Isa sepeni hal png telhh terjadi, padatral
belum terjadi. Tetapi karena pasti akan terjadi, maka diceriatan seperti sudatr
terjadi.

wa au'stwanii bish stwtaai waz ztkaati maa dumtu lwyyaa : ,Dia
memerintah aht untuk bercembaltyang dan membertfun zakat setamit aht
masih hidtp.'
Dia telah menjuruh aku bersembahpng yang menyucikan jiwa dan

mengeluarkan zakat png menyucikan harta selama aku masih hidup di dunia.

Wa bamm bi wcalidotii : oDan berbaloi kqada ibuht."
Allah menjadikan aku sebagai anak png berbakti kepada ibuku. Allah telatl

memuliakan ibuku png melatrirkan aku.
Ini juga suatu islarat batrwa Isa membersihkan ibunla dari tuduhan berzina.

Karena kalau sekiranla Marpm itu pezina, tentulatr isa sebagai Rasul tidak
diperintah untuk memuliakannp.
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Wa bm y aj' alnii j abfuumn syaqiyyao :' Dia tidak mmi adilan afu sebagai

seomng yang sombong dan seomng yang celnla."

Allatr menjadikan aku sebagai seorang )aIE tidak menyombongkan diri
sebagaimana Allah tidak menjadikan aku seorang yang durhaka kepada ibunya

dan tidak berbakti kepada-Np.

Was salaamu 'alayya youma wulidtu wa yauma arnuutu wa yawna ub'a-
tsu luyyaa : oDan kcsejahteruan kqadafupafu lwri aht dilahirlan, pada
lnri afu meninggal, dan pada hari alu dibangkitkan kembali.'

Allatr telatr memberikan keamanan kepadaku ketika dilahirkan sehingga aku

tidak dapat dimudaratkan oleh setan dan pada hari aku wafat dan pada hari aku

dibangkitkan kembali pada hari kiamat.

Orang Yartrudi dan Nasrani tidak mengakui batrwa Isa berbicara dalam ayunan.

Orang Nasrani berpendapat sekirarya Isa telatr dapat berbicara dalam ayunannla,

tentulah peristiwa itu dikutip seqlra mutawatir dalam kitabrya.

Sedangkan orang Yatrudi yang memang memusuhinla seuaktu Isa mengaku

dirirya sebagai nabi, tentulah segera membunuhnla pada saat dia masih bayi.

Oleh karena berita )ang muta\ftItir tidak ada dan orang Yahudi pun tidak pernah

memusuhi Isa sewaktu kecil, maka orang-orang Nasrani beranggapan bahwa Isa

tidak pernatr berbicara ketika dalam ayunan.

Kita umat Islam berpendapat batrwa firman Allah.dalam al-Qur'an telah

cukup unnik menetapkan hal itu.'Apalagi, jika sekiranla tidak ada kesaksian Isa

png menunjuk kepada kebersihan iburya dari tuduhan negatf, tentulah mereka

telah menjatuhkan hukuman atas diri Marpm dan boleh jadi, orang-orang png
hadir ketika Isa berbicara tidak baqak, sehingga berita itu tidak tersebar luas

dalam masprakat. Boleh jadi, ketika itu tidak ada orang Yahudi png hadir
dalam peristiwa tersebut.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan tentang kelatriran Isa dengan tidak
beraph. Dia meryatakan batrwa serclatl Maryam diperintahkan untuk berpuasa

dan dilarang berbicara dengan seorang manusia, Marpm pun meryaratrkan diri
kepada Allah dan membawa kembali anakrya kepada keluargarya.

IGtika anggota keluarga menuduh Marpm berbuat jahat (maksiat), maka

Isa png masih kecil Oayi) itu membela ibunp.
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665

(34)Itulah Isa ibn Maryam. Inrlah per-
nlataan png hak @enar), yang karena
pemlataan itu kamu berselisih.6

(3s)Trdak selapkqa Allah mempunyai
anak, lvlaha Suci Allah. Apabila Allah
menghendaki sesuatu hal, maka
cukuplah bagi-Np berfirman 'kun"
(adilah), lalu terjadilah apa yang
dikehendaki itu.

(36)Dan sesungguhnya Allah itulah,
lthanku dan Tirhanmu. Maka sem-
bahlah Dia. Apakah yfng diperintah-
kan kepadaku, itulahjalan png lurus.

(37) Beberapa golongan di antara mercka
berselisih tentang Isa. Ivlaka kecela-
kaan (kerugian) bagi mereka yang
kafir dari menpksikan (membenar-
kan) adanla hari kiamat.

(38) Alangkah nyaringnya pendengaran
mereka dan alangkah terangnya
penglihatan mereka dari hari, ketika
mcreka datang kepada kami. Akan
tetapi pada hari ihr, seinua orang zalim
berada dalam kesesatan )ang nlata.

(39) Feringatkanlah mereka dengan hari
penyesalan, pitu ketika semua urusan
diselesaikan, sedanglan mereka dalam
keadaan lalai dan tidak beriman.

(40 Sesungguh4a Allah adalah pewaris
bumi dan semua se$urtu png ada di
atasnlxa, dan kepada IGmi mercka
dikembalikan.

rjr,;^sfrc.$*'^{;Lb'rw
&t#$3;iI\ti

stSjL-*$$hr;.€;rifuAr"

W5P;"+'6i4;;i;);'r56
@q*#

;A)$1,#Lr;Y-;i:*t;+d
WWqiAl

,;,glr6*\t{A;}-F,is
@."j.&w

e{sWU;;ll,'y.#:
(9oj,?.

6 K.ithn demgan 5.6: al-An aem, 101; bagian perAma dari S.3: Ali Immn; S.2: al-Baryrah,
87,153; S.43: az-Zrkhuuf hingga 57; S.21: al-Anbiyaa' hingga 9l-92; 5.23: al-Mu'mimrrn
hingF 50-52; drn seluruh S.5: al-Maaidah.

iw

"F.;i-#i'vvrKu:1,
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TAFSIR

DTtotika'iisabnu rrutyama qaulal luqqil tyfuzii frihi yomtanrun -- Irulytt
Isa ibn Maryon. ftulah peryoan Wry hak (betur), yang larau p entyataan

iru kamu benelisih.

Apa png l{ami (Atlatl) jelaskan tentang siftt-sifttn1a dan kenabiannla, itulah

Isa ibn Marpm. Apa png IGmi ungkapkan, itulah kercrangan png benar dan

menjadi bukti bagi kekeliruan pendapat orang Yatrudi dan pendapat orang Nasrani.

Isa bukanlah anak Allah seperti dipkini oleh orangorang Nasrani.

Mereka memang berselisih dan menaruh keraguan. Karena itu, kitab-kitab

Injil mereka tidak menerangkan keadaan Isa seuaktu masih kecil dan bagaimana'

beliau dilahirkan. Injil tidak menjelaskan tentang pohon kurma png berbuah

bukan pada musimqa dan tentang nazar Marlam untuk berpuasa. Juga tidak

menerangkan penghardikan png diterima oleh Marpm dari keluarganla, dan

Isa png berbicara semasa masih dalam ayulnn. Mereka meryangka bahwa apabila

hal-hal itu dimuat dalam Injil, maka tercermarlah kehormatan Isa dan iburya.

Sebaliknya, al-Qur'an telatr menjelaskan keadaan Isa png sebenarnla-

Maa koow lillathi ay yatta-ldtidzt miw waWin : Tidnk selayalatya Allah
mempunyai aruk-

Tidak layaklah, dengan kesempurnaan ketuhanan, Allah dikatakan mempuryai

anak. I(alau Allatr menghendaki anak, tentulah Dia menciptakanrya dengan

perkataanrya uhtl" (adilah), dan tidak memerlukan adanp seorang perempuan

lang melahirkan. Memerlukan kehadiran anak adalatr salatr satu tanda (sifat)

kekurangan manusia. IGsucian Allatr dari siht kekuraqgan itu ditegaskan dalam

firman-Np:

Sublunruhuu : Malu Suci Allah.

Matra Suci Allatr dari sifat memerlukan anak ataupun )ang lain. Bahkan

Matra Suci Allah dari segala kekurangan.

I4zta qa4hoa amrf,n Ia btumoa y quulu lalruu hn fa y akwm : Ap ab iln
Allah mcnghenfuki seswfiu lnl, maka cuwlah bagi-I$ beffinrun ohtn"

(jadilah), lalu teriadilah apa yang dikehendaki itu.

Apabila Allatr menghendaki sesuatu, maka Dia cukup memerintahkannp
sija, lalu terjadilatr apa )ang dikehendaki-Np itu.

Wa hmatlaalw mbbii w a mbbukm fa' hdntthu : Dan s esung guhnya Allah
itulah, Tliwttht dan Tblwrnu. Mala sembahlnh Dia.

Di antara png diperintatrkan oleh Isa kepada kaumnla seuaktu dia masih

dalam ayunan @ayi) adalatr meryrembah Allah semata. Isa menjelaskan kepada
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kaumrya bahwa Allah itu T\rhanrya dan Thhan mereka pula. Maka sembahlah
. Dia tanpa menyekutukan-Np dengan png lain, sebagaimana Isa menyembah-
Np. Oleh karena Allah itu Esa, maka sembatrlah Dia.

Haa4zta shilru4hum nustaqiim : Apakah yutg diperintahkon kqadaht,
itulah j alan yang lurus.

Apa yang aku (Muhammad) jelaskan bahwa Allatr memerintah aku untuk
melaksanakan petunjuk-Nla adalah jalan png lurus. Barangsiapa menjalankannp,
maka dia akan memperoleh keuntungan dan barangsiapa melanggarnla, maka
dia akan sesat dan binasa.

Para pengikut Isa telah berselisih tentang hal kenabiannla itu dan ibundanya,
Marlam, sebagaimana difirmankan Allah:

Fokh talolal ahznaba mim bainihim : Beberrya golongan di antam merela
bercelisihtmtang Isa.

Ahlul kitab (kaum Isa) terpecah menjadi tiga golongan:

Pertama: Ya'kubiph atau para pengikuti Ya'kub. Mereka berpendapat batrwa
Isa itu adalah Allah png telah turun ke bumi, kemudian naik lagi ke langit.

Ikdua: golongan Nasturiph atau para pengikut Nastur. Golongan ini
berpendapat bahwa Isa itu adalah anak Allah png diturunkan ke bumi, kemudian
dipanggil kembali.

Ketiga: golongan Malikanilah atau para pengikut I(onstantin. Golongan ini
berpendapatbahwa Isa itu seoranghamba Allah dan maktrluk-Np. Inilatr pendapat
png dipertahankan Kaisar I(onstantin.

Fa wailul lil la4ziina lwfaruu mim masy-hadi yaumin 'a-zhiim = Mala
kecelakaan (kerugian) bagi mereka yang kafir dari merryalcsilun
(membenarlan) adanya lnri kiamat

Azab png sangat pedih dan kerugian )ang amat besar akan diderita oleh
orang-orang kafir pada saat mereka meryatsikan kedatangan hari kiamat png
huru-haranla sangat dahspt. Padahari itu, tangan, kaki, dan lidatr menjadi satsi
atas amal perbuatan masing-masing orang.

Asni' bihim wa abshir yauma ya' tuutunaa laakinizlt z.Inahmuutwl yawna
fii tllulaalim mubiin : Alangkah nyaingtya pendengawt mereka dan
alanglah temngrya penglihatan merela pada lwri, letika merela datang
kepada kami. Alan taqi pada luri itu, semun orung rnlim bemda dalam
lresesatan yailg nyata.

Pada hari kiamat, pendengaran dan penglihatan mereka lebih kuat. pada

wattu masih hidup di dunia, mereka membutakan matanla dan menulikan
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telinganp untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah png terdapat dalam jagat

raya dan memperhatikan alat-a5at kitab-Np png memberi manfaat kepada mereka

di dunia dan akhirat. Ictika pendengaran dan penglihatan mereka di akhirat

lebih kuat, hal itu sudatl tidak berguna lagi.

Wa an4zirhum yaumt l lusmti idz qu4hiyal amta wa hwn fii glwflatiw
wa hum ha y u' minum : Peingatkanlah me reka dengan lnri p enyes alan,
yaitu lcetilu semuo urusan diselesailant, sedanglun merela dalam kmdaan
lalai dnn tidak berimon.

Thkut-takutilatr manusia semua dengan hari penyesalan, hari di mana semua

orang )ang zalim meryesali dirinp setelatr Allah selesai menghisab semrn amalan

makhtuk-Np dan setelatr para penghuni surga dan penghuni neraka menuju ke

tempat masing-masing. Pada hari itu, semua huru-hara tidak mereka sadari dan

mereka berlaku lalai. Mereka pun tidak membenarkan hari kiamat dan imbalan

terhadap amal.

Innaa ruhnu ruilsttl ar4lw wa rrutn 'alailwa wa ilainru luria'uun :
Seswggutrnya Attah adalot, pauaris bumi dan semwt seswfiu yang ada di
atasnya, dan kqada Kami merela dikcmfulikan.

Beritatrukanlatr kepada mereka batrwa Allahlah )ang menjadi pewaris bumi

dan semua isirya. Allatr pula png akan memberikan pembalasan kepada setiap

makhluk-Np dengan pembalasan png setimpal dengan pekerjaan mereka masing-

masing. Tbrangkan kepada mereka batrwa semua manusia akan kembali kepada

Ttrhannp.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini Allatr menegaskan batrwa kisatr Isa )ang telah dijelaskan

dalam ayat-ayatlalu adalatr kisatr prry benar, daripada kisatr png diperselisihkan

oleh para pengikutrya. Allatl juga menandaskan batrwa Dia tidak mempuqai

anak dan tidak pula patut mempuryainla.

Dalam alat ini juga dijelaskan tentang sebagian dari apa png diperintahkan

oleh Isa, sewakm dia masih dalam ayunan (bayi).

666

(41) Dan kemukakan (hai )fH"T8 e;nl?Efiit:};Gle f'v
Qur'an) ini. Sesungguhqa Ibrahim itu
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seon[g )ang sangat benar dan seorang
nabi.7

(42)IGtika dia (Ibrahim) berkara kepada
alahnla; 'Wahai a)ahku, mengapa
aph menlambah sesuatu png tidak
dapat mendengar, tidak dapat melihat,
dan tidak dapat memberikan manfra1
kepadamu, walaupun haqa scdikit?"

(43)'Wahai alahku, sesungguhnp telah
datang ilmu kcpadaku, yang tidak
datang kepada ayah. Makaihrtilah aku
supaya aku menunjuki aph kepada
jalan png lurus.

(44)'Wahai alahku, janganlah men),Em-
bah setan, karena setan itu adalah
pendurhaka Allah Yang Maha
Fengasih.

(45)'Wahai ayahku, sesungguhnp aku
takut nantinya akan ditimpa az,ab
Allah, lalu menjadilah aph tcman
dekat setan."

@86-,

e#r#$5

Ar{rtnhf;gt*59+;IU
,v6ii;Lts

f)t(f $l1;nqftsqyffi
*;Uagty;g
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(46)ml'*fiffi'f,ffi 
,ffitr *r*1'6'&;s,#;,* g 4r, v:ffi_ffi,ffi#,ffi: @w#;E{*j{

pastilah aku merajammu dan men-
jauhlah dari aku untuk selama-
lamanya."

""milm.#mfi## 5zt;;:t*:gper
kcpada Tbhanku untuk aph; sesung- ,^1f,,- ,<t i,i
Maha Irmbut."

(48) Aku menjauhkan diri dari kamu dan k
dari apa lang kamu sembah yang 6fi:6itlp:!"Voj;$V6'"A;;b
selain Allah. Aku menyembah
Tirhankusendiri, mudah-mdahanahr &l;SV";i59lrP
bukan orang )ang gagal usahanla,
tidak dikabulkan doarya. "

(49)Maka ketika Ibrahim telahmenjauh- rI, I z / ,.,/t/,nr/vz,rt!((
kan diri dari mereka (termasuk dari aSt$3> }4ii-QvgiQjottru

3ffin Sfr ,fl ifll,%#T.f s(+$Yt$ki"d. fii1.Ffxw,
memberikan kcpadanp Ishak dan
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Ya'kub, png masing-masing Kami
jadikan sebagai nabi.

(s0)I(ami memberikan kepada mereka

sebagian rahmat Kami dan Kami
jadikan baginya lidah kebenaran png
tinCg.

TAFSIR

Wdz-kur fil kitaabi ibrtthiima iwuhuu kaaru shiddiiqan rubiyyan. klz
qaola li abiihi yaa afuti lima ta'budu maa laa yasma'u wa ha yub'shiru

ia loayughnii ,ankt syaita : Sehutwt (un?kopkoil) kisah lbmhim dalam

al-Kitab (at-Qur'an). sesunggulutya lbmhim adalnh seorung yanS sangat

bqur dan seorury nnbi. Kdil@ dia berlata lcqada aywfinya; "Wahai aphht,
mengapa ayah menyonbah s eflaltu yang tidak dap at mendengar, tidak dap at

melilnt, don tidak dopal memberikan manfaat kqadntnu, wal.aupun lwnya

sedikit?'

Bacakanlatr, hal Muhammad, kepada kaummu tentang kisatr Ibrahim seuaktu

dia mendebat EAhnla, Azar. Ibrahim berkata: 'Wahai alahku, mengapa aph
meq,embatr batu png tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak

dapat memberi suatu fredatr apa pun kepada alah."

Ibratrim berlaku lemah-lembut ketika menghadapi alahnla. Beliau terlebih

datrulu menanlakan rahasia meqrembatr batu. Sesuatulang disembah, walaupun

dia hidrp, mendengar, melihat, dan bisa berbuat sesuatu, tetapi apabila dia hanla

suatu penciptaan (maktrluk), tentu tidak lapk kita sembatr, termasuk makhluk

)ang :tmat mulia, seperti nabi dan malaikat. Bagaimana mungkin batu sebagai

benda beku (mati) itu dijadikan sebagai pujaan dan sesembahan.

Ibadat adalatr suatu penta'ztriman (pengagUngan, penghormatan) dan pentaq-

disan @enyucian, pemuliaan). IGduarya tidak lalak dilakukan terhadap makhluk.

Ibrahim bertanya demikian untuk menanamkan keragu+aguan dalam pikiran

ayahnla dan mengajak aydhnla berpikir lebih lanjut mengenai kebenaran akidatt.

Yoa afuti imii qan jaa<nii milul 'ilmi man bmya'tikofu tabi'nii ahdilu
shhua+twn sawiyyaa : 'Wahai ayahht, sesmggultnya telah dotang ilmu

kqadaht, ywtg tidak fotang kqada ayah. Mala itutilah aht supaya aht
menwiuki ayah kqda i alan Wng lunts.'
,lvahai alahku, kata Ibratlim, telatl datang kepadaku ilmu lang tidak kau

terima. Maka ikutilah aku, supala aku menuntun alah kepada jalan lang lurus,

)ang menyampaikan kepada keridhaan Allah-

Alat ini memberi suatu pengertian bahwa tanya javab ini terjadi setelah

Ibratrim diangkat sebagai nabi. Ibrahim tidak mengatakan batrwa ayatlnla adalah

skrq:;JY{46"t:ilc.7i5
6w
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seorang png bodoh. Dia juga tidak mengatakan batrwa dirinp berilmu png
cukup, melainkan han)a mengatakan dia telatr menerima suatu ilmu )ang tidak
diberikan kepada alahnla. Dipergunakan cara itu, karena biasanp tidak ada
keberatan satu pun bagi alah untuk mengikuti anak png akan menunjukkannp
kepada jalan png lurirs.

ht afuti laa ta'hdisy syai4haow : "wahai ayahht, j anganlah mcrryembalt
setan."

"wahai a1ahku," tutur Ibrahim, Janganlah kamu meniuti setan dengan
menyembah berhala. Sebab setanlatr png mengajakmu menyembah berhala."

Inrusy syai+lwaru kaana lir ruhmaani 'a-shiyyaa : oKarwa setail itu
adalahpmfrirhalu Allah Yang Malw pengasih."

setan itu adalatr pendurhaka dan menyombongkan diri. Maka oran! lang
menaati setan pendurhaka itu juga dipandang sebagai pendurhaka dan lalak dia
dikenai azab siksa.

Yaa abati innii a-rihaafu ay yamassalu 'a4ztabam mbut rahmaani =*Walai 
ayahh,+ sesunggultnya aht talan runtinya akan ditimpa aub Atlah.'

Wahai ayahku, aku takut karena aku sangat mencintaimu. Ayah akan ditimpa
' azab Allah karena kedurhakaan alah dan karena alah meryrckutukan Dia dengan

sesuatu png lain (berhala).

Fa takuuru lisy syaialuani waliyyaa : 'L.aht mcnjaditah ayahte4an detat
setan."

Aku khawatir alah akan menjadi pengikut setan di dunia, ralu ayah menjadi
teman dekatnp di dalam neraka. Ajakan dan seruan Ibrahim itu kemudian
ditanggapi alahnla berikut ini.

Sgalt a rua-ghibm afia bn aalilwtiiyaa ibruohiimu : &alrhtmenjawab:
%palah lamu benci, walwi lbmhim, kqada tultan-tulanht?,

La-il lam tantahi la arjwwnno.ka wahjarnii maliyyaa : ,,Stungguh j.ika
lannu tidak menghentilun perbuatawnu itu, pastitah afu memjamtnu dan
menjauhlah dai afu untuk selanw-latfianya."

Jika kamu tidak berhenti mencegah kami menyembah tuhan-tuhan kami dan
kamu tetap mengajak kami mengikuti kamu, jawab alah Ibratrim dengan nada
mengancam, pastilah aku akan merajammu (hukum rajam) dengan lemparan
batu. Menjauhtah kamu dari aku supala aku tidak melihatmu lagi. Janganlah
kamu mengajak aku berbicara denganmu.
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IGlembutan Ibrahim ditanggapi dengan sikap keras dari alahn1a. Nasihat
dan anjuran Ibratrim fng baik disambut oleh a1ahrya dengan makian, pengusiran,

dan ancaman akan membunuhnya.

Kisatr tarya jawab )ang terjadi antara Ibratrim dan aphnla ini menjadi
penenang hati Muhammad saw., sekaligus menjadi teladan (contoh) baginla dalam
menghadapi gangguan dari kaumrya dan gangguan dari pamannla sendiri, Abi
L^ahab.

Agth salaanun 'alaika : Ibmhim berlata: 'Keselnmolan untuk ayah.'

Ala.h aman dari gangguanku, balas Ibrahim. Aku tidak akan mengganggu

dan menpkiti a1ah.

Sa astagh-firu lalu rubbii : Ahl alan memohonlwt ampunan lcqada
Tlinnfu untukayah.

Walau alah menampik nasihatku dan menolak anjuranku, aku tetap anak

a1ah. Aku pun tetap memohonkan ampunan Eah kepada Tilhanku. Semoga Allah
memberikan taufik kepada alah untuk memperoleh petunjuk dan semoga Allah
memberi penerangan matatrati sehingga ayah mau menerima kebenaran.

Inruhuu kaaru bii lwfiyyaa : " Sesunggiurya fulnnfu adalah Tfuhan Wtg
Malru lzmbut.'

Allatr selalu memperkenankan senurnatau doaku. Maka apabilaaku memohon

ampun untuk a1ah, niscala Dia mengampunirya.

Dalam hal Ibrahim meminta ampun untuk a1ahn1a, kita memperoleh
keterangan sebagai berikut: Sejak saat itu Ibrahim terus-menerus memohon kepada

Allatr supala mengampuni dosa ayatlnla. Bahkan ketika sudah berhijrah ke Syam,
sudah membangun al-Masjidil Haram, memperoletr anak Ismail dan Ishak, beliau
pun masih memohonkan ampunan untuk Eahrya itu. Ada png mengatakan bahwa

Ibrahim tetap mendoakan alahrya sampai alahnla meninggal.s

Penyebab Ibratrim terus-menerus mendoakan alahn1a, karena a1ahrya itu
pernatr berjanji akan beriman.e Para muslim pada permulaan Islam pun selalu

memohon ampun untuk kerabatnp png musyrik dengan mengacu kepada teladan

Ibrahim. Mereka baru berhenti memohonkan ampunan itu setelah Allah
meryatakan batrwa perbuatan itu tidak pantas dilakukan.o

Wa a'nzilttktnn wa rruu tad'uutu min fuunilluhi : 'Aht mmjruhlan
dirt dart fumu dan dari apayang lannu sembahyang selain Allah.'

t Baca 5.26: asy-Synra, 28; S.14: Ihahim, 4.
e Baca S.9: at-Thrbah, 115.

D Baca S.9: at-Turbah
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Aku menjauhkan diri dari a)ah dan karm a5ah serta apa png kamu sembah,
tutur Ibrahim selanjutnya. Aku akan pergi membaua 4gamaku, dan terus-menerus
menl,embah rilhanku )ang mampu melakukan apa saja sesuai dengan ketrendak-
Np kepada diriku.

Menurut riwEat, setelah tcrjadi arqa jmab bersama qahnla tersebut, Ibrahim
memang terus berhijrah ke spm. Dalam perjalanan berhijratr itulatl, Ibrahim
menikahi perempuan Sarah.

wa od'wt rubbii : Aht luil)a manyanbah Lhhanfu (tanpa ada sefutu bagi-
I,lya).

Aku tetap menlrmbah Allatr semaa, dan menjauhi segala perycmbatran
kepada png selain Allah.,r

',4saa allaa ahruu bi du'oai rabbii syaqi'rlaa = 'Mihah-madatwt aht
bukan omng Wry gagal usalnnln,;tidak dikabulkon dmtqn..
Mudah-mudahan aku tidaklah menjadi seorang png ditolak doanp

sebagaimana kamu, jauab Ibrahim menyindir, karena menyembah berhala,
sedangkan berhala tidak dapat mengabulkan permintaanmu. Juga tidak dapat
memberi kemanftaan dan kemadhratan kepada dirimu.

Fa bmmt' taztlalunt wa ,noo ya'budtttttw nin &aniiloahi yatwbnat
lahw isluaqa wa ya'qutfu wa hlbn ja,alnu rubiyyoa : Itlaka ketil@
Ibruhim telah ncnjauhkon diri dart nweka (termasuk dan awtutya) dott
dai qa yotg mercka sqnfuh selain AlMt, Kani pm nwtberikot kqadanya
Islnk dan Ya'htb, yang nusing-masing Kani jadikan nabi.

Setelatr Ibratrim menjauhkan diri dari a)ahrya dan dari kaumnya, Allah pun
men),empurnakan nikmat pqg diberikan kepadanya dan memborikan nikmat
sebagai pengganti nikmat berdekaan dengan ayatr, batrkan nikmat png lebih
baik lagi, pkni diberikan anak (Ishak) dan cucu (ya'kub), )ang meuarisi dalam
kedudukan seb4gai nabi.

wa watubnot lahun mir mlntuinot : Kani mqberikan kqada mercka
sebagian rultttut Kami.

I(ami (Allah) memberikan pula kepada mereka (Ibratrim dan keturunannla),
baik dalam segi keagamaan maupun keduniaan atau apa png belum pernah
Kami berikan kepada orang lain. IGmi juga memberikan kepada mereka pulan
dan sanjungan )ang benar serta memberikan kearrunan png mendapat berkat,
dan memperkenankan doanla.

tr Baca S.l9: Maqam, 49.
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wa ja,ahoa bhwn lisaatu shidqin 'ali|/tyat : Dan Kani iadikan bagiltya

lison kebqurun Wry tinggi.

Mereka tetap dipuji dan disanjung sepanjang zaman oleh para pengikut semul

agama. Ishak dan ya'tuU memang telah menjadi cikal{akal bagi nabi-nabi Bani

Israil. I(arenanya, semua agama menghormati lbrahim' Ishak' Ya'kub dan anak

keturunanrya. Orang-orang Arab jatriliph sendiri juga mengakg bahva mereka

beragama dengan agama tUrat im dan mengaku sebagai kegrunan Ibrahim'

KESIMPULAN

Datam ayat-tyatini Attah menyuruh Nabinla, Muhammad, meqielaskan

sejaratr Ibratrim, terutama materi tarrya jawab antara Ibrahim dan aahrya' Allah

mlndatrulukan kisatr Ibrahim daripada kisatr Ishak dan Ya'kub, karena orang-

orang Arab mengaku ketinggian Ibratrim dan mereka mengaku beragama dengan

agama Ibrahim.

667

(51) Dan tuturkanlah kisah Musa dalam al-

Kitab (al-Qur'an). SesungguhnYa

Musa adalah seomog yang dipilih oleh

Allah serta seonmg rasul dan nabi-

(52)Kami men),eru (memrnggil) dia dari

sebelah kanan bukit Thursina dan

Kami telah mendekatkan dia kePada

IGmi kctika sedang bermunajat.r2

(53)Kami telah memberikan sebagian

rahmat kcPadaqa, Pitu saudararya'

Ilanm, juga menjadi nabi.

(s4)Tbturkanlah lisah rsmail dalam al-

Qur'an. ScsungguhnYa Ismail itu
adalah orang Yang selalu menePati
janji serta seorang rasul dan nabi.

(55)Dia menyunrh keluargarya bersem-

bahpng dan mcmbaYar 21x1. Ismail

adalah orang yang amalanqa diridhai
fUUnnya.

VE'irCi'$

@eifiiy,66{*$Wi

y;$es*fuar$t*$v
&z*flt::':ogs

+i;W;$u,)flvryJ

1j;issrrussi:7]64Js
@C?4:

12 KridGn &agpn S.28: al-Qashash.
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(56)TUturkanlah kisah Idris dalam al-
Qur'an. Sesungguhnla ldris itu adalah
orang selalu dalam kebenaran dan
seorang nabi.

(57) IGmi telah mengangkat dia ke rempat
lang tinggi.ts

(S8)Merekalah nabi-nabi )ang relah Aku
limpahi nikmat, Fitu para nabi dan
keturunanAdam dan keturunan onmg-
orang png IGmi selama*an bersama
Nuh dan keturunan Ibrahim dan Israil
serta orang-orang 1zn! IGmi beri
petunjuk dan I(ami pilih. Apabila alat-
ayat Allah Yang Maha pengasih
dibacakan di depan mereka, maka
mereka pun bertiarap serap bersujud
dengan menangis.r.

@qi6g1',W

fi i,";q$tiyrilzhr.Ctul,:rgj,
Tr;r,*Wrrdctr"*;i:,

i;3)titu)&ErrkEvq,;i";
di#6gVf

dffi*ls'*&$#r*f,y

TAFSIR

wadz kur fil *it*oi muusaa : Dan tuturkanhh kisah Musa dalam al-
Kitab (al-Qur'an).

Sampaikanlatr, hai Muhammad, kisatr Musa prlg termult di dalam al-eur,an.
Terangkanlah siftt-sifat kesempurnaan png dimiliki oleh Musa png telah Aku
jelaskan kepadamu untuk menegaskan kdtinggiar Musa.

Intwhuu tuaru nukhla-shan : sisungguhrrya Musa adalatt seoftmg yang
dipilih olehAltah:,.,

Allah telatr menjadikan Musa sebagai orang pilihan, menjauhkan dia dari
kecemaran danmembersihkannla dari semua dosa. Allatr menladikan dia sebagai
orang )ang tulus ikhlas dalam beribadat dan terhindar dari perilaku syirik danrip (pamer)

Wa luaru msuulan rubiyyaa : Sefta seomng msul dan nabi.

sesungguhnya Musa adalah seorang rasul png diutus oleh Allah untuk
menyeru dan mengajak manusia kepada kebenaran dan membawa kabar
mengembirakan @ahala dan surga) serta kabar menakutkan (azab dan neraka).

13 Kaitkan dengm S.4: an-Nisaa,, 158.
t{ Kaitkan deogan 5.6: al-An'aam hingga 90; brsian aldir S.l7: al-Israa,.
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Menurut pendapat sebagian ulama, rasul adalatr sesborang png diutus oleh

Allatr kepada manusia dengan diberi kitab )ang berisi spriat. Sedangkan nabi

adalah orang )ang diutus rirenyarrpaikan petunjuk agama dari Allatt kepada

kaumnla, tetapi tidak mempunlai kitab tersendiri, seperti Yus1a, Yahp, dan

Takaria.

Ylh naodatnoalu min iamiWh thwril ofuuni : Katni mqtyent |nonangpil)
dia dari sebelah letun bukit Thursiru.

I<ami telatlberbicara denganMusa dari sisi sebelatr kanan bukitThur, ketika

Musa menuju Mesir setelatl bertatrun-tatrun berdiam di Madpn. Kami menjelaskan

kepadanya ketika inr bahwa, dia adaph seorang rasul.

Wa qanabnuhu twjiyyaa = Dan Karni telah mendclutlwn dia kqada
Kami lcet'tka sedang bermuruiat.

IQmi mendekatkan dia dalam koadaan bermunajat @erafrkur) kepada I(ami,
lalu IGmi sampaikan kepadarya beberapa perintah tarpa mempergunakan peranara

malaikat.

hrryataan 'IGmi mende,katkan dia ttahm keadaan bermunajat kepada Kami",
ada png berpendapat bahwa maknanla adalatr: Allah memperumpamakan keadaan

Musa ketika dia bermunajat inr dalam posisi seperti seseorang png didekatkan

kepada raja untuk bercakap+akap secara bisik-bisik dan raja telah dijadikanrya
sebagai tempat menyimpan ratrasia (rcmpat mengadu). Maka png dimaksud

dengan kata 'mendekatkan" di sihi bukan dalam pengertian fisik mendekatkan

tempat duduk, tetapi mefiberi kemuliaan.

Ada pula png berpendapat bahwa maknanla adalatr: Mendekatkan Musa ke

tempat yang dulia sehingga Musa mampu mendengar langsung suara
gemerincingrya kalam dan watryu Allah Yang Maha Tinggi.

Wa walwbraa lal1uu mir mhmatirut a'ktuahu haarauru rubiyyaa :
Kami telah mernberikan sebagian mhmat kqadanya, yairu saudarclttla,

Hanfi4 juga mmiadi nabi.

I(ami (Allah) memberikan sebagian rahmat IQmi kepada Musa. I(ami
mernperkenankan doanla lang memohon kepada Kami supa5a saudaranla, Harun,

dijadikan sebagai uazir @embannrrya). Bahkan I(ami menjadikan Harun sebagai

nabi juga.

Wadzhr fil kilaabi isnoa\ib : Ttururkanlah kisah Ismait dotam al- Qur' an.

Bacalah, watlai Rasul Muhammad di depan kaummu tentang sifat-sifat Ismail

dan lbrahim, agar mereka mengambil petunjuk dan meneladani sifat-sifrt mulia
mereka.
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htttdnukaaru shaadiqalwa|di : sesunggulurya Isnuil iruadarah omng
yng selalu menqai ja4ji.

Ismail itu adalah orang )ang senantiasa menepati janjirya. Dia berjanji akan
bersabar bila disembelih oletr a5ahnya, Ibratrim. Jaqfi atau ikrarrya itu dia penuhi
juga. Nabi saw. bersabda:

'Thlfu, nwnSk iU afu tiga, yaiU: 1. Arybila b,erbicam da berdrsU, 2- Apabila
berjanji dia nwryaWilryq tut 3. Arybilo dipercayai dia ber*hiarwt.'

Allah menggolongkan perilaku 'menplatri janji" sebagai perilaku dan sifat
yang tercela.rs

Wa kmru rusuubn rubiyyaa = Serta seorung rusut dan rubi.

sesungguhnp Ismail adalatl rasul Allah )ang diutus kepada kaum Jurhum
png mendiami Mekkah bersama Ismail dan ibunp. Ismail memang diutus oleh
Allah untuk meryampaikan spriat Ibratrim kepada kaumrya.

Jika kita perhatikan kenabian Ismail, jelas seorang rasul tidak harus
mempunyai kitab tersendiri. IQlau'demikian halrya, maka rasul dan nabi bisa
dikatakan sama artinla. Semua kita maklum batrwa Ismail tidak menerima kitab
tersendiri dari Allah. Diabertugas hanyamergampaikan qariatalahrya, Ibrahim,
kepada kaumrya.

Wa knatu ya'mrmt ahlaluru bish shaloai waz zskaati wa kaaru ,fuda

mbbihii rudhiyyaa : Dia manyuruh kehnryany bercembahyang dan
membayar zalal Isrnail adalah ofing yang wrulawtya diridlwi Tfutwwrya.

Ismail adalah seorang png dipuji oleh Allah, seorang png diridhai
amalannla, dan seorang )ang menunaikan tugas ketaatan dengan sebaik-baiknp.

Wadz kurfil kitaabi idiisa : Ttuturkanlah kisah ldris dahm abeur'an.

Terangkan kisah Idris seperri yang diungkapkan dalam al-eur'an. Ahri-ahli
silsilah keturunan berpendapat batrwa Idris adalah kakek dari ayah Nuh. Mereka
juga berpendapat bahua Idrislah orang )ang mula-mula menulis dengan kalam
(alat tulis) dan memakai kain png berjahit. Manusia sebelumnya pengenakan
pakaian dari kulit png tidak berjahit. selain itu, beliau juga orang pertama )ang
memperhatikan ilmu bintang.

Akan tetapi kita tidak memperoleh suatu rujukan yang kuat untuk
membukikan kebenaran pendapat atrli silsilatr itu. oleh karena itu, cukuplah
bagi kita memegangi apa )ang telah diterangkan dalam al-eur'an.

rr Baca S.40: Ghaafr, 35.
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Iwwltuu kaaru shiddiiqan : Sesunggiutry ldris itu adalah ofltng selalu

dalam keberurut.

Idris adalatr seorang png selalu banar, baik dalam uqlpan maupun perbuatan.

Dia seorang )ang selalu membenarkan {yat-{yat Allah png datang kepadarya

dengan pefimtarium malaikat.

Nabiyyu : Dia seomng nobi.

Wa m{a, nadur makurun' aliyyaa : Kami t effit mangangkat dia kc t qnp at
yang tinggi.r6

IGmi telah meninggikan kedudukan Idris dan IQmi meninggikan pula

sebutannya di kalangan malaikat. Mengenai firman Allah ini, para atrli ta$ir
berbeda pendapat:

Pertanu,berpendapat batrwa png dimaksud dengan'I(ami meninggikanrya

ke tempat )ang tinggi' atztJ "mengangkatqa ke tempat png tinggi" adalalt

meninggikan kedudukanrya.

Kedta, berpendapat batrwa png dimaksud dengan 'tempat }ang tinggi" di

sini adalatr mengangkatqa dari alam bumi ke alam langit dan menempatkanrya

di langit keempat, atau di surga.

Golongan ini berpendapat bahwa s,mpai sekarang ada empat nabi )ang masih

hidup. Dua di bumi, pitu al-Khidhir dan lllas, dan dua di langit, Fitu Isa dan

Idris.

Hadis-hadis png ddadikan rujukan untuk menguatkan pendapat ini tidak

ada yang terlepas dari catatan para ulama. Oleh karenanla, kita tidak dapat

beri'tikad @enar-benu meJakini) batrua keempat nabi tersebut masih hidup sampai

sekarang.

(ltotilul la4ziiru an'amalloaltu'fuihim minot rubiyyiiru : Mere.fulah

nabi-nabi yang telah Afu litnpdri nilonor.

Nabi-nabi )ang telah I(ami kisahkan sejarahnla kepadamu, wahai Rasul sar,,

adalatr orang{rang yang telatr dianugeratri nikmat oleh Allah, didekatkan kepada-

Np, ditinggikan kedudukanlla, dan ditunjukkan kepada jalair png lurus.

Ada sepuluh nabi png namanla disebut dalam surat ini, yutu:7-akaria,
Yatrla, Isa, Ibrahim, Ishak, Ya'kub, Musa, Harun, Ismail, dan Idris.

Min damiyyati oadalru : bitu pam nabi dori ksturutwn Adan.

Mereka png sepuluh inr adalah keturunan Adam, bapak semua manusia.

Womimman lumabua mt'a nuulin : Dan ketururun orury-orung Wng
Kami selamatkan benatru Nult.
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Mereka itu adalatl keturunan orang{rang }ang telah Kami selamatkan beserta

Nuh, bapak manusia lang kedua, sepefti Ibrahim, cucu Sam ibn Nuh.

Wa min aunfuui ibruahiima : Donfuri kaurwwt lbmhim.

Dari keturunan lbrahim, )aitu Ishak , Ya'kub, dan Ismail.

Wa isruaiila : Dan (kaurunan) Isruil.

Mereka itu keturumn Israil (Ya'kub), )aitu Musa, Harun, Tg-karia, Yattla,
dan Isa. Marpm adalah keturunan Israil.

Wa mimman hadairua wajtabafiua : Serta oflng-ofltng yang Kani bert
paunjukdan Kani pilih.

Dan mereka dari golongan orang ),ang telatl Kami beri petunjuk kepada
jalan kebenaran dan telah IGmi pilih untuk menjadi nabi.

I4ua tutloa'abihim aoyadur mhmoani klunuu srqiiodaw wa buklryaa :
Apabila ayatoyat Allah Wry Maln Pangasih dibacakan di dqan mereka,

maka merekapun beniarry seruya benujud doryan menangis.

Apabila ayat-ayat Allah png telah diturunkan dalam kitab-kitab-Np itu
dibacakan kepada para nabi png telah dianugerahi nikmat" maka mereka pun
bertiarap serqa bersujud dan menangis untuk memperlihatkan ketundukan dan
kekhusyukanrya.

Ada beberapa alat al-Qur'an lang disukai unuk dibaca, bila kita bersujud,
atau bila kita membaca atau mendengar orang lainmembacanla. Maka sangatlah
disukai supEa, ketika kita bersujud, rg dinamai sujud tilauatl, kita berdoa
dengan doa png sesuai dengan alat tersebut.

Ictika kita membaca alat sajadah dalam surat Marlam ini, misalnla, kia
membaca doa:

L!,rr . $--(fr, W #, iX #:#,
'Walai Tuhathr, jadikanlah ahr sebagai hanrfu-Mu yory danugeruhi nibrut,
yang nundapat pean{uk, yatg benujud kepada-Mu, dan yang rrcrungis ketika
tumbaca oyat-ayd-Mu."

Ictika kita membaca Erat sajadatl dalam surat al-Israa', kita membaca doa:
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..4 Sgvi,lt ;l{usi 6rU}346}1
-Wlroi fuhotfu, jafrkonlah aht sefugai onmgoruilg yailg nurungis kepada-Mu

fut orwtg-oruq ywtg ttordtk klutsyttk kepafu-Mu. "

Ictika membaca a5at sajadah dalam surat as-Sajdah, kita membaca doa:

431,xrJ)3,

-Vhltoi ninofu, jadtkorrlall ahr sefugai onvrg yang benuiud kcpada ht-Mu,
yutg furtosbih seraya nwruii-Mu, fon aku berlindung diri kepada-Mu dari
(*srwg6nfi) nenjafr oruB WB nwryornbongkan diri terlndap perilwlt-Mu-"

KESIMPULAN

Dalam ayil-al4al ini Allah menjelaskan kepribadian Musa, Harun, Ismail,
datr Idris. Allah menegaskan bahwa pembalasan nikmat png diberikan kepada

para rasul iUr menunjuki mereka kepada jalan png lurus dan memilih mereka di
antara para makhluk.

668

(59)Maka sesudah mereka, datanglah
suatu generasi yang buruk iang
mengabaifan sembah56ng dan (iustru)
mengihti hava naftu. Kelak mereka
ig rkan men&ria kcnrgian.rT

(60) Kocuali oang yang bertobat, beriman,
dan mengerjalan amal saleh. Maka
mereka itu masuk ke dalam surga,
sedikit pun pahala mereka tidak
0imrangi.

(61) Yaitu srrga-surga Adn yang telah
dijanjikan oleh Allah Yang Maha

t;:fi€rtAt$5t(iep;;b:ivt
dr{tg-spe1pr

'rgi$Li,G.r;;r',,"Slir*a€:

n Keith.lsBm S.Z): 'IAaahaa, 14, 82: S.I8: al-Kahfi, 28.
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Pemurah kepada hamba-hamb8-Nla,
sedangkan surga-surga itu masih gaib
bagi mereka. Sesungguhnya janji
Allah pasti datang.'t

(62) Di dalamqa mereka tidakmendengar
pembicaraan yang sia-sia. Yang
mereka dengar haryalah salam. Bagi
mereka segala rezeki, lang mereka
inginkan di dalam surga yang
diberikan pada waktu pagi dan waktu
petang.

a6y':;5

W';;:;-l;?scgr:lwj;:35
w-e1K.

,u,,lT*:r.';#i"ff ;::ffi ffitelw-ie'i"$?_u$;r,fr ,:it:,x.
hamba-hamba Kami.

TAFSIR

Fa khalafa mim ba'dihim khalfun a4haa'ush shqlnata wat taba'usy
syahnwaati : Mala sesudah mereka, datangl"ah swltu generasiyang buruk
yang mengabailan sembaltyang dan (justru) mengihtti howa nafsu.

Sesudah rasul-rasul dan nabi-nabi itu berlalu, maka datanglah umat yang

buruk, orang Yahudi, Nasrani, dan sebagainla, )ang mengabaikan sembahyang

dan lebih menyukai mengikuti hawa nafsu. Kemudian mereka mengerjakan hal-
hal png diharamkanoleh Allah, seperti minum arak, melakukan zina, memungut
riba, dan melakukan perbuatan-perbuatan munkar lainnp.

Fa saufa yalqaurw glwyyaa : I{elak merela alun mendcrita kerugian.

Akibat keburukan png mereka lakukan, maka merekapun lengatr dari tugas-

tugas agama dan mereka tetap melakukan kemaksiatan dan dosa. Mereka itu
kelak akan menderita kerugian.

Illaa man toaba wa oanuru wa 'amila slwnlihan fa ulaailw yad-khttluurwl
janrwta : Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjalwn amal
saleh, mala merelw masuk l<e dalnm sutga.

Akan tetapi orang )ang bertobat di antara mereka dan menjauhkan diri dari
perbuatan dosa, serta beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-Nya dan

menaati segala perintah-Np, serta menjalankan semua fardhu ftewajiban), mereka

itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan diampuni dosa-dosa mereka.

Wa laa yuzlt4amuuru syaitn : Sedikit pun pahaln merela tidak difumngi.

t8 Kaitkan dengan S.7: al-Araaf, 43; S.55: ar'-Rahmaan.
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Amalan-amalan mereka sedikit pun tidak akan dikurangi, baik yang dikerjakan
sebelum bertobat maupun setelah bertobat. Sesudah Allah menjelaskan orang
yang bertobat masuk surga, maka Allah menerangkan sifat-sifut surga, dengan
firman-N1a:

lanruati 'adninil latii wa'adar mhmaanu fbaadahuu bil gluibi intuhuu
luana wa'dultuu ma'tiyyaa : Yairu sutga-sutga,4dt yang telah dijanjilan
oleh Allah Yang Maha funumh kqada hamfu-lamfo-1,{ya, sedanglan sutga-
surya itu masih gaib bagi merela. Sesungguhnya janji Allahpasti datang.

Surga png dimasuki oleh orang-orang )ang bertobat adalah surga )ang kekal,
bukan lagi seperti surga dunia. Inilah surga )ang dijanjikan oleh Allah kepada
hamba-hamba-Np png bertakwa. surga-surga png kekal itu adalatr dari alam
gaib yang kita imani, meskipun kita belum melihatnp. Janji Allah itu pasti
datang, karena Allah tidak pernah menplahi janji dan tidak menukar sunnah.

Laa yasma'uuru fiihoa lagh-wan illaa salaaman : Di dalarutya merela
tidak mendengar pembicaman yang sia-sia. Yang merela dengar hanyalah
salnm.

Di dalam surga )ang kekal itu, para penghuninla tidak lagi mendengar
pembicaraan png tidak berguna atau sia-sia, seperti png terjadi di dunia. Mereka
hanla mendengar ucapan salam dari malaikat, dan ucapan salam di antara sesama
penghuni surga.

Wa lahum rizquhum fiihaa bukrutaw wa ,a-syiyyaa : Bagi merela segala
rezeki, yang merela inginlan di dalam surya yang diberilwn pada walou
pagi danwalOupetang.

Di dalam surga, mereka memperoleh berbagai macam makanan dan minuman
yang mereka sukai pada tiap pagi dan petang hari. pagi dan petang hari diukur
denganjangka waktu di dunia, bukanjangka waktu di akhirat. sebab, di dalam
surga tidak ada lagi pagi dan petang, tidak ada malam dan tidak ada siang.

Ttllul jawwtul latii nuuri4su min 'ibaodirwa man rwarw taqiyyaa : Itulah
surya yang l{ami berilan kepada omng-omng yang benalcwa dari hnmba-
hamba l{ami.

surga yang telah Kami sifuti dengan sifut-sifat yang besar dan indah adalah
surga yang Kami berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa, png menaati
Allah dalam keadaantersembunyi aau terbuka, png memuji Allah dalam keadaan
suka ataupun duka. Merekalah png berhak menerima surga, karena amalan-
amalan png telah mereka kerjakan.
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KESIMPU LAN

Dalam 1lat-aYdtini Allah menjelaskan golongan manusia png meninggalkan

tugas keuajibanrya dan mengUtamakan pemenuhan hawa nafsu dan keinginan-

keinginan duniawi. Tentu saja, mereka itu akan menderita kerugian di akhirat,

kecuali jika mereka bertobat. Jika bertobat, Allah akan memasukkan mereka ke

dalam surga.

Dalam Eat ini Allah juga menjelaskan sifrt surga yang dianugerahkan kepada

orang-orang )ang bertobat. Mujahid berkata: 'Golongan yang melalaikan

sembahpng dan mengikuti hawa naftu, png dimaksud dalam apt ini' adalah

golongan )ang mengerjakan perbuatan-perbuatan keji dan tidak malu melakukan

kemaksiatan (munkar), baik kepada Allah maupun kepada manusia.

669

(64)Dan kami (Jibril) tidak turun,
melainkan atas perintah Ttrhanmu.
Bagi-Nyalah apa yang ada di dePan

kami, di belakang kami, dan segala

yang ada di antaranya. T[hanmu
bukanlah pelupa.

(65)Tirhan yang memelihara langit dan

bumi serta apa yang ada di antara
keduarya. Maka sembahlah Dia dan

bersabarlah dalam beribadat kepada-

Np. Apakah kamu mengetahui bahwa

Allah inr mempunyai bandingan (png
menpmai)?

C,;{'6.(:1ui1.f3556
a)i*.6U:a6

ffiig,54#e;;l6qro*a6
6(*,t#,F,Sr;-

TAFSIR

Wa maa nataruzttluillaa bi amrt mbbikt : Dan l<ami (libril) tidakturun,
melninlan atas peintah Tfuhanmu.

Jibril berkata batrwa dia tidak turun kepada Muhammad, kecuali atas perintah

Ttrhan. Dia menegaskan, kedatangannla seuaktu-waktu sama sekali bukan atas

kehendaknp sendiri. 'Kedatangan kami sesuai dengan hikmah png dikehendaki

oleh Allah."
Ada riwalat png menyebutkan bahwa pernah selama 40 hari -riwayat lain

10 hari- Jibril sama sekali tidak datang menemui Nabi saw., ketika orang-orang

Quraisy bertanya tentang riwalat penghuni gua (ashhabul kahfi), ruh, dan kisah

W4;l'te6
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Zulqarnain. Rasul tidak segera memberikan jauabanrya, kalena berharap

segera datang walryu. Karena watryu yang diharapkan cukup lama tidak kunjung

tiba, Nabi merasa gelisatl.'Bersamaan dengan itu, sebagian orang musyrik

menlatakan batrwa Muhammad sudah tidak disukai lagi oleh runnrya. Maka

ketika Jibril datang, Nabi pun berkata kepadarya:'Lama benar Anda tidak daA4g,

sehingga aku menpngka png bukan-bukan, sedangkan aku sudah sangat rindu

kepada Anda. " Ternlata, Jibril juga mengungkapkan hal )ang senada. 'Sa5a pun

sangat rindu kepada Anda. Akan tetapi aku adalah seoftmg hamba, )ang harus

menurut perintah. Bila aku diperintatr turulll, datanglah aku kepadamu dan bila
tidak dibenarkanturun, tidak dapdlah aku mendatangi Anda." Berkenaan de4gan

itu turunlah alat ini.

Lahuu maa bafuu aidifirru wa mtta klwlfunu bairu dznalika : BaSi-

I,{yalah apgyang ada di dqan l@ml di belalwry lanni, dan segalayang ada

di antamnya.

Allatr png menguasai segala masa, baik png akan datang, )ang sedang kita

lalui, atau iang sudah kita lalui. Semua urusan kita terserah kepada Allah- Dia

berbuat menurut kehendak dan iradat-N1a, tidak seorang pun dapat menolak

kehendak-Np.

Sebagian atrli taftir mengatakan bahwa ucapan png tersebut itu disampaikan

oleh orang-orang )ang benakwa, ketika mereka masuk surga. Jika demikian

halnya, makamakna a5at ini adalatr: Kami (Jibril) tidak menempati surga, kecuali

atas perintah Ttrhanmu. Dialah png memiliki diri kami dan yang mengendalikan

urusan kami.

Wa maa lcoaru mbbuka nasi'yyaa : Tfuhonmu bulanlah pehrya-

Ttrhanmu bukanlatr pelupa. Dia tidak pernah lupa kepadamu atau kepada

wahyu png harus diturunkan kepadamu. IGlambatan turunnla wahyu tentu

mengandung suatu hikmatl, tetapi harya Allatrlatr yang mengetaluinla.

Rabbus samaawaati wal ailhi wa maa bainahumaa : Thhan yang

memelilnm langit dan bumi serta apa yang ada di antam lrednnya.

Ttrhan itu bukan pelupa. Bagaimana Dia lupa terhadap sesuatu, bukankatt

Dia adalah TUhan )ang mempuryai langit dan bumi serta semua apa )ang berada

di antara keduarya.

Fa'bud-hu wash thabir li 'ibaadatihii : Mala sembahlah Dia dan

b en abarlah dalam beribadal kq ada-I'Iya.

Sesudah kamu mengetatrui batrwa Allah itu bersifrt dengan sifut png indah

dan suci dari sifrt-siftt yang buruk, maka sembatrlatr Dia. Selain itu lakukan

amal-amal saleh dan bersabarlah menghadapi kesukaran @encana).
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Hal ta'lamu lahuu samiyyot : Apalwh lumu mengetahui bahwa Allah itu
mempunyai bandingan (sesuatu yang merryarrui)?

Thk ada )ang men),amai atau menyerupai Allah, png karenanp Dia berhak
menerima ibadat. Tidak ada png mencumhkan nikmat, kecuali dari Allah semata.
Oleh karenarya, hanla Allahlah tuhan png berhak disembah (ma'bud).

KESIMPU LAN 1

Dalam ayat-ayatrni Tbhan menjelaskan kisah keterlambatan Jibril datang l

kepada Nabi saw., sehingga orang-orang musyrik Quraisy menganggap Allah 
I

telah membenci Muhammad. Alat ini menerangkan bahwa keterlambatan itu 
I

ffi;ffi; s,L.y$yi6!,,jt,J
il3i,HLXi.#ifliJ.'#*#i @vu 

I
dalam keadaan hidup?"$ Itu"*ilT},ffiH[,'*1s,,Ti:x'"m:'J5'i,(aa1ft'cilff#;r 

I
nyadahulu, sedangkansebelumqadi^ &#A1;
bukanlah sesuatu apa.

""[Hdffitmffit'Hffi *Wffiffi1

:o Kaitl€n dengan S.2: al-Baqarah, 14. 

l
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Yang demikian itu merupakan kete-
tapan yang sudah diputuskan oleh
TUhanmu.2r

(72)IGmudia;.ft 
T#lTx'[xtH,.,.5{$B(t:\ur;rtttul1g"i

biarkan mereka png zalim bertekuk
lutut di dalam neraka.

TAFSIR

Wa yaquuhtl insaanu a-i4zta man mittu la saufa ukhmiu luyyaa : Dan
Berlatalah omng-onutg lafir yang mengingknri lwri lcebangkitan manusia:'
"Apaluh setelah aht meninggal alan dikeluarlan lembali dalam keadnan

hidtp?'

Dengan menunjukkan keheranannla, sebagian manusia png mengingkari
kehidupan di akhirat berkata: 'Apakatr aku akan hidup sekali lagi dan dibangkitkan
dari kubur, sedangkan tulang-belulangku sudah hancur menjadi tanatl. Ini adalah

suatu hal yang aneh."

A walaa ya.dz-kurul ircaanu annut khalaqruahu min qablu wa lam yaku
syai*a : Apalah manusia tidak mengingat sesungguhnya Knmi telah
menjadilannya dahulu, sedanglan sebelumnya dia bulanlnh sesuatu apa.

Tetapi persangkaan para musyrik itu ditolak oleh Allah, dengan firman-
Nya: 'Apakah orang kafir itu berkata demikian tidak mau mengingat bahwa
IGmi menjadikan mereka dahulu dari sesuatu png belum ada. I(ami telah
menjadikanrya sebagai seorang yang sempurna. Karena Kami png dahulu
menjadikan dari tidak ada menjadi ada, maka I(ami juga berkuasa menghidupkan
kembali sesudah mereka mati."

Fa wa rubbilu h tuklt-syumnruhum wasy-syayaathiiru : Demi Tfuharunu,

sungguh Kami alwn mengumpullan merela besena setan-setan.

Tbumma la nuh4himntwhum luula jahanruma ji+siyyaa : I{emudian
alun Kami htmpullan merelu di selceliling jahanam dcngan jongl<ok.

Sesudah lama manusia (dalam wujud baru) berada di padang mahsyar, Kami
(Allah) pun menggerakkan mereka untuk berhenti di sekiling jahanam sambil
jongkok. Pada waktu itu mereka tidak lagi sanggup berdiri tegak akibat tekanan
huru-hara kiamat )ang amat dahspt.

2r Kaitlen dengan S.21: al-Anbiyaa', 98-99; S.ll: Huud, 86 dan seterusryra; S.l9: Maryam.
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Siapakatr png dihadirkan iu? Apakah orang{ranglafir sajaeterrtah srluuh
manusia? Untuk menjaurab pertan5aan ini sebaikqa kia memperh*ikan tW.Tl
png akan datang.

Tbwwna h tuwi'uttu rrfr, hili slii'din ayyulumt o-syet'fu rulmi
'i+iyyru : Konudion Kani mmgombil furi tiq golotgut orutgytg pling
dtrlwla kqada Thlan Wry MaIu Perrumh.

Dari tiap golongan itu l(ami memilih orang-oraqg pag furhaka" ldu l(ami
kumpulkan ke suatu tempat. Sesudah im l(ami melemparkan mereka ftg drlem
neraka. Dari mereka yrng mesifo tertinggal, Kami memilih 5ang paliog &uhata-
Mereka dikumpulkan di suaur tempat dalam suanr ikaten, Jang selanjutnp
dilemparkan ke dalam neraka.

Ringkasnya, orang-orang png paling durhaka dicampakkan ke dalam aab
png paling dahspt. Begitulah seterusnla sampai akhirnfa mesiqg-masi4g
menerima azab yang setimpal dengan dosa mereka.

Tbwnna b nalnu a'lamu bil la4ziiru hun auloa bilua shiliyryu :
Sttnggtth Kani lcbih moryetalui tqtang onmgflarry WE layk dnwntfut
kc dalam api nemka.

Kami lebih mengetahui mrniLmaru orang,aqg pefimasuk kedalam maka,
dan mana png seharusn),a menerima siksa png lebih besar daripada pag lain.
Alat ini memberi pengertian bahwa Allah mengazab para pemuta kafir dan
gembong oftmg )ang sesat dengan azzib yang sangat keras dan mercmpattan
mercka di tempat png paling bawah dalam neraka. Tbgasnya, orang png azbnp
paling keras lebih dahulu masuk neraka daripada orang png azabulal€bfr ringm.

Wa im mil*tan illaa waaridultot ktana 'oloa ruhbika lutm noq-
dhtyyaa : Tl.daHah seseonlng di anum kfrnil, ,rulaiilkan nmmoryi
iaharun iru. fury denikion iru mcnryakm kaaapan yW sufuIt @tfriskot
olch Tfuharunu.

Semua manusia, tidak ada keanalinya, dat^ng ke dekat jahenam atu ke
sekelilingnp. Hal png demikian ihr merupakan kacapan 5aag tidak bisa diubah
lagi. Alat ini memberi suatu ketetapan bahwa semua makhluk dahng ke nflata-

Paraulama taliir berselisih pendapat tentang makna 'datzng kenerah" iur.
Apakah semua makhluk harus masuk ke neraka dalam rangtaian menuju ke
tempat )ang telah ditetapkan untuk masing-masing atau mereh hanya lemt arya
harus masuk.

Sebagian ulama mengatakan bahwa semua manusia memasuki jahanan. Ilil1a
orang-orang lang beriman tidak merasakan kese4gsaraan eznb. Hikmahnja agar
semua manusia, termasuk png mukmin, men5aksikan sendiri apa )ang dist4lkan
oleh Allah untuk orang-orang kafir.
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Sebagian ulama )ang lain mengatakan bahua png dimaksud dengan' datang
ke neraka" adalah jongkok di sekitarrya saja, atau berlalu atas titian (embatan)
png diletakkan di atasn)ra.'Orang-orang mukmin dapat melewatirya dengan
selamat, sedangkan orang-orang kafir tersungkur (terpeleset) ke dalam neraka.

Pendapat )ang pertama dapat kita pandang lebih kuat, mengingat firman
Allah di bawah ini.

Tbumma nwujiil la4ziinot taqou wa tu4znruwlt zhaalimiiru fiilua ji-
tsiyyaa : I{ernudian l(oni melqaslan semwt merela yang benakwa dan
Kami biarkan merelayang zalim benehrk lutut di dalam nemka.

IGmudian semua masuk ke dalam neraka, maka IGmi melepaskan mereka
png beriman dam IQmi membiarkan mereka pqg zalim tinggal di dalamnya.
Demikianlah tafrir Eat 7l dat72 ini, apabila png kita malsudkan dengan 'orang-
orang )ang didatangkan oleh Allah di sekitar jahanam" adalatr seluruh makhluk-
Np. Tetapi apabila png kita maksudkan hanla orang-orang kafir, maka tidak
ada perbedaan pendapat tentang makna 'datang ke neraka".

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan tentang manusia png memandang
bahua hidup kembali sesudatr meninggal adalatr suatu hal lang mustatril dan
tidak bisa diterima oleh akal. Bagi Allatr, menghidupkan kembali manusia ya4g
sudah meninggal merupakan hal png lebih mudatr daripada menjadikanrya pada
saat pertama kali. IGmudian Allah menerangkan apa )ang akan diderita oleh
orang-orang kafir pada hari akhirat. Pada akhirrya Allatr menegaskan batrwa
semua makhluk akan mendatangi neraka dan tidak ada seorang pun )ang terlepas
dari hat itu, kecuali orang )ang bertakua dan bers;kap itfilas dalam amal usatranla.

Diriwalatkan oleh al-IQlbi bahwa ayat-ap ini turun mengenai Ubai ibn
Khalaf. Pada suatu hari dia mengambil sepotong tulang orang mati png sudah
rapuh, kemudian dia remas-remas dan dia sebar, serala berkata: 'Apakah
Muhammad menganggap bahwa kita akan dihidupkan lagi sesudah meninggal,
sesudah malatnla hancur dan tinggal tulang-belulang? Ini sama sekali tidak
mungkin bisa terjadi." Untuk menolak pendapat )ang sesat itu, Allah menurunkan
ajat ini.

671

(73) Apabila ayat-ayat I(ami dibacakan . 1, .r<,1<"1
kepada orang-orang musyrik, maka /-JJI.\1P da
mereka png kafir itu berkata kepada

rJ'6e$.{i,g*&rt|
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onmg-onmg png beriman: 'Manakah
dua golongan yang lebih baik
kedudukannya dan lebih indah tempat
pertemuannla?"

(74) Berapa banyak umat manusia yang

telah Kami binasakan sebelum
mereka, sEdangkan mereka lebih baik
perabot rumah tangganla dan lebih
indah dipandang mata?

(75) IGtakanlah: 'Orang png dalam kese-

satan, Tuhan ak4n tetap memberikan
bantuan (nikmat) kepadanya. "
Sampai, apabila mereka melihat aPa

png dijanjifan oleh Tbhan, )aitu azab

akhi6l >ang pedih atau kiamat dunia,
mereka akan mengetahui siapa png
sangat menyakitkan tempatnya dan
sangat lemah tentaranya.

(76)Allah menambah petunjuk kepada
semua orang yang memperoleh
petunjuk. Semua ketaatan )ang tetap
adalah lebih baik pahalanya di sisi
Tirhanmu dan lebih baik tempat
kembalinya.'z2

@(r$'{-'VCV:E{rri\Uf\ji\

66'#;yj"v&K;t

QYiXt\i)'.$:^a])1$ri1__$.
6kftj6gr;{:}'at7J\VYs

afi>315ti

L3g6V.j;vJ5j;ti-lthr:4;;
dr"$fiWai"ifultV;rt

(tt:#gr1:ii;$$rtA6?fS

TAFSIR

Wa i4rsa finlta 'alaihim aolruturuu bayyinaatin qaalal b4ziirw lwfaruu
lil b4ziitw aamanuu ayyul laiiqaini khdrum maqurntw wa ahsanu

nadiyy aa : Apabila ayat-ayat Kami dibacalanr lrepada omng -orutng musy rik,
mala merela yang lafir iru berlata kepada oflfiig-omng yang beriman:
*Mannluh dm golongan yang lebih baik lcefiidulawtya dan lebih indah

t emp at p e rt emu.anfiya ? "

Apabila alat-alat I{ami png jelas petunjukn}a dibaca di depan orang-orang

musyrik png telah diterangkan sifrt-sifatrya dalam aYat-ayat png telah lalu,
maka berkatalah orang-orang kafr kepada mereka png beriman: 'Mana di anara
dua golongan, kami dan kamu, png lebih baik kedudukanrya dan lebih indah

tempat beftemun1a."

Gembong-gembong orang kafir melihat dirirya hidup dalam kekapan yang

melimpah dan dalam kemeuatran, sedangkan orang-orang png beriman dalam

22 Kaithn den$n 5.6: al-An'aam; S.18: al-Kahfi, 48.



luz 15 Surat 19: Muyam 250r

kesempitan dan kekurangan (miskin), maka mereka pun berkata: 'seandainp
mereka (para mukmin) berada dalam kebenaran dan kita berada dalam kebatalan,
tentulah tidak begini kenlataanrya. Pastilah mereka lebih kaya dan lebih mulia
hidupnp daripada kita. "

TUjuan mereka berkata seperti itu ingin menggophkan akidah para muslim
dan menimbulkan persangkaan bahua orang )ang kala secara materi adatatr orang
png benar. Pandangan png buruk itu telah pula mempengaruhi pemikiran
sebagian hartawan muslim.

Wa lum ahlaknaa qablahum min qarnin hun ahsanu a4saotsaw wa
ri'yao,: Bempa banyakumtfi maru$iayang telah Kami binasalan sebelum
merelra, sedangkan merela lebih baik pembot rumah tangganya dan lebih
indah dipandang mata?

Allah membantah pendapat mereka dan menandaskan bahwa banlak benar
umat zaman dahulu png lebih kala hiduprya daripada mereka dan lebih indah
rumah-rumahn)4, namun mereka telatr dibinasakan oletr Allatr karena kedurhakaan
mereka. Tbgasnla, kemeuatran hidup secara materi bukanlatr merupakan bukti
bahwa mereka dikasihi oleh Allah dan kemeuahan menjadi penghalang bagi
pemberian siksa.

Qul nwn kaaru fidh ilwlooloti fol yandud laltur ruhmoanu naddan hofioa
i4zna fitau moa yuu'aduurw iwnal ,a4znaba wa ilnmas saarata fu sa
ya'lamuuna man huwa syarrun makaanaw wa adhrafu iundaa :
I{atalanlah: *omng yang dalam kesesatan, Tfulwt alan taap memberiran
bantuan (nibnat) kqadanya." Sampai, ketila merela melitwt apa yang
dijanjilan oleh rtulan, yaitu azpb akhimt yang pedih atau kiamat dtnia,
merela alan mengetahui siapa yang tempat lcembalbtya sangat menyakittan
dan dirinya sailgat lemah.

Katakanlah, hai Muhammad, kepada para musyrik: "Allah memberikan
bantuan keka5aan dan kemewatran hidup sera dengan memperpanjang umur orang-
orang )ang terus-menerus melakukan kesesatan haryalah akan memberatkan
siksaan bagi mereka. Tbrus-menerus memberikan kesempatan iersebut menambah
ara,b yangtelah dijanjikan untuk mereka di dunia, seperti kematian dalam perang
Badar atau datangnla hari kiamat png mereka dustakan. Pada saat itulah mereka
bisa mengetahui dengan nlata bahwa merekalah png lebih buruk tempat
kedudukannp dan png lebih lemah tenraranla dan )ang tidak mempunlai
penolong.

wa yaziidullaahul la4ziirwh tadau hudoo : Allnh menambah paunjuk
kepada semua omng yang memperoleh perunjuk.
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Sebaliknp, Allah terus menambah p€tuqiuk kepada merelcr png elah
memperoleh petunjuk sebagai ganti kemewahan hidtp. ninglasn a, orary Fog
terus-menerus berjEa dalam kesesatan sering menikm*i hememhan hidry supqta

bertambahlah dosanp dan kesesaanrya. Orangorang fng hi&rynya dalam

lingkungan petunjuk selalu ekan ditambah peamiutnf, wlfleun rcdatidak
memperolel banfak kesenang;an hidup dmia.

Wal boaqiyaatwh slutliltmu 'inda rubffib Bav@bv va hoiru
nuruddaa : Semua kaaaanywg tetq afuloh lcbih fuikphalory fr sisi
Itulwuru dan lebih fuiktarya *mmUW
Semua amalan kebajikan, zikir, dan tasbih, pahalatrya lebih baik di sisi

T\rhanmu dan lebih baik pula akibat dan kesudlhennja. ninglasn A kemmn
prry mendatangkan pahala png kekal kepada omng{rang png mengrrjatamF
adalatr lebih baik di sisi Allah daripada kedudrkan orang{rang musyrik yang

hidup meuah di dunia.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Atlah menjelaskan bahwa bjalaan dan kcmeudan hidry
secara materi tidaklah membuktikan kebenaran apa )ang dijalanitrya. Ber4a
banpk umat terdahulu yang lebih jala daripada hum musyrik Arab lah
dimusnahkan oleh Allah karena kedurhakaannya.

672

(77) Bagaimana pendapatmu tentang
mereka yang mengingkari (kufur
terhadap) ayat-ayat Kami, serta
berkata: %.kan diberikan kepadaku
harta benda dan anak."B

(78)Apakah dia telah mengetahui scsuahr
png gaib? Ataukah dia telah membuat
janji dengan Allah Yang Maha
kmurah?

tc6fiJa{s$i,Ksflffi

dr+Avw.i\tj:=$rff

Y;x'ff?Jfu6*(79) Sekali-kali tidak. (x6i ekan menutisjf..- (..1
apa yang dia katakan dan Kami@'&t-trl'ld
menambah azab unnrknya.

2' Kaitlsr dengan S.l8: al-Kahfi" 4E; S.53: m-Najm, 4l-

I
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(fl))I(ami merampas apa yang ada
padarye- Datanglah dia scorang diri
tqlada IGmi pada fu1i tiapat.

TAFSIR,

Afi tt<iul la4zii kafua bi oayoafuua wa qaa.b b wtayaruw maabw
va voldu : kgainuu pat@anw rcnrang rnerckn yang mmgingknri
@fur tstw@) aWaW Koni, sefia berkata: 'Akan diberiknn kqadaht
horta fuifu fui ouk"
krh*ikan kehierpan orang kafir )ang sangat berani terhadap Allah. Dia

meqamtanhhm Allah ekan memtleri baqak harta dan barfk anak kepadarya.

AtL frolaW grroih Ntit ta+lu4zt 'irdu mhmaani 'ahdoa : Apakalr
dia telar, finagdoLtti sestutu yang gaib? Aaukah dia telah memhnt janji
futgot Ailohbrg Llolu furuml?
nagaimana dia bisa men:mdaskan bahwa dirirya akan diberikan baryak harta

dan ban5ak anak oleh Allah. Padahal dia tidak mengetahui dan mempercalai
s€sumr 5atrg gaib. A[ah pntidak memberikan janji sesuatu -termasuk 

memberi
baqak harta dan bar$k anak- kepadarya dari alam gaib.

Xaloa s nohfiu noa yaqwfu wa rwmuddu bhua mitwl 'a&aabi
aafua : SckalLkali tifuk Kami akan maulis ryaWry dia kaakan dan

runi nmmtfult aztb rottubtyu.

Tldaklah @iur headaamJa. Dia tidak mengetahui barang pqg gaib dan

tidak pla menerimaja4ii dari Allah sebagaimana png dia ucapkan itu. Sebalikrya,
Allah namirrjraakan memperlihatkan kepadarya bahwa Dia telah mensrtat semua

ucapan kafir dan akan menambah aabnya dalam jahanam.

Sml hal png harus kia perhatikan adalah kalimat 'kalloa" : sekali-kali
tidak, tidak terdapat pada pertama al{ur'an.

Wa ruti*nltw aoa yqadu va yn'tiinoa fadoa : Kani ttuenanpw apa
ytg afu Wfuiy- MonglaL dia seorung diri kqada Kntni pada lwri
kinnd.

Ikmi (Allah) justru atan mencabut harta dan anak-anak dari mereka. Pada

hari kiemm nanti, scmua olang, termasuk orang musyrik dan kafir, akan datang
(lemlatD kepada Allah seorang diri-seorang diri, tidak membaua harta maupun
amt.

e;je*,fjJj{yU;



-'l

2504 Surat 19: Maryam luz16

Sebab hrrun alat

Diriwalatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Turmudzi, ath-Thabrani, dan Ibn
Hibban dari Ktrabbab, katanla: 'Aku seorang pandai besi. Aku pernah memberi

utang kepada Ash ibn Wail. Pada suatu hari aku datang kepadarya untuk menagih

utang itu." Namun dia justru menjawab: 'Aku tidak akan membalar utangku

sebelum kamu mengingkari Muhammad. " Mendengar ucapannla itu, aku berkata:

"Tidak, aku tidak akan mengingkari Muhammad sebelum kamu meninggal dan

kemudian dihidupkan kembali." Berkatalah Ash: 'Kalau demikian, sesudah aku

dihidupkan kembali nanti datangtah kepadaku. Ictika itu aku mempunlai harta

dan anak untuk membalar utangku."

Berkenaan dengan itu, Allatr menurunkan ayat77 sampai dengan 80 ini.

KESIMPU LAN

Dalam alat-alat ini Allatr menjelaskan ucapan-ucapan orang musyrik yang

mengolok-olok kepercayaan hari bangkit dari kubur di akhirat nanti.

673

(81) Dan mcreka mengangkat beberapa
tuhan selain Allah supaya tuhan-tuhan
itu menjadi kekuatan (Pelindung)
baginla.2a .

(82) Sekalikali tidak. Mereka xkan meng-
ingkari penyembahan berhala-berhala
itu dan mereka akan menjadi
seterunla.

(83)Apakah kamu tidak melihat bahwa
Kami telah mengutus setan-setan
kepada onmg-omng kafir yang men-
dorong mereka untuk berbuat maksiat.

(84) Maka janganlah kamu terburu-buru
meminta azab untuk mereka. Sesung-
guhrya Kami menghitung untuk (azab)

mereka masa tinggal sedikit.

(85) Pada hari Kami mengumpulkan semua

orang )ang bertakwa dalam keadaan

mereka datang kepada Allah Yang

'&1V'K:^fl)iutti,n;*
@w

"&;$Ki;ii"Ajj#r
6(v

6tr€:93t3:V{.6x

@ri6gfl$tarflwi

o;FwtQlr\frrffj{T
dgi;li

24 Kaitkan dengan S.19: Maqram, 8G82; S.2: al-Baqarah, 254; d"n S.43: az-Zulfiruuf.
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Maha Pemurah, sebagai penrtusan

lang terhonnat.

(86)Kami tuntun semua orang yang
berdosa mendatangi neraka dalam
keadaan dahaga.

(87)Mereka tidak mompunyai syatuat,
melainkan orang )ang memPeroleh
janji <Iari Allah Yang Maha Femurah.

6(;#6u'qritJ6;3;

53r;;*yg6fltt6$5
6r_v#t+

TAFSIR

Wa ta-klu4zuu min duunillaahi aalilutal li yakuunuu lahum 'izro.o :
Dan merela mmganglat beberupa ruhan selain Allah supaya tulan-tuhnn
iru menjadi lrehntan (pelindrng) baginya.

Orang-orang kafir Quraisy mengangkat berhala-berhala menjadi tuhannya
png selain Allah supala benda-benda itu memberiryatenaga kekuatan dan menjadi
penolong png melepaskan mereka dari kebinasaan.

Kallaa sa yakfuruutu bi fbauluihim wa yakuunuarw'alaihim dhidfoa :
Selali-lali tidak. Merela akan mmginglari penyembahan berlwla-berlwla
itu dan mereka alan menjadi saerunya.

Ternyata keadaannp tidak seperti yang mereka sangka itu. Berhala-berhala

lang semula mereka pkini dapat melepaskan dirirya dari azab Allah, ternlata
tidak berbuat apa-apa. Bahkan berhala-berhala itu tidak mengakui mereka
menyembah dirirya. Berhala-berhala itu justru menjadi seteru bagi mereka.

A lam tara annaa analrwsy syayaathiirw 'ahl kaafiriiru ta-uzzuhum
azuta: Apalwh lamu tidak melilnt bahwa Kami telah mengutus setan-
saan lcqadn oilmg-orung lafir yang mendorung merela untuk berbunt
maksiat.

Apakatt kamu tidak mengetahui bahwa IGmi (Allah) telatr memberikan kepada
setan kekuasaan untuk mempengaruhi orang-orang kafir png mendorong mereka
untuk berbuat maksiat.

Fa laa ta'jal 'alaihim : Mala janganlah lamu terburu-buru meminta azpb
untukmerela.

Janganlah kamu terburu-buru memohon supala mereka dibinasakan dan
dimusnahkan. Atau supala bumi ini dibersihkan dari amalan-amalan mereka
png kotor (kejr).
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Iwwmoa ru'uddulahum 'adfua : Sesunggtthnya Kamimenghitung untuk
(aznb) merela masa (tinggal) sedikit.

Masa png mereka tempuh tidaklah lama lagi. Maka tidak perlu meminta

agu azab mereka disegerakan.

Yaurna ruh-syurul nuttaqiiru ilar ruhmatni wafilaa : Pada hari lfumi
mcngwtpulkan semw orumg yang benalcwa dalnm lceadann merela datang

kqada Albh Yang Malw Purumh sebagai perutusail yang dihormati.

Ingatkan kepada kaummu, wahai Rasul, tentang hari ketika Kami
mengUmpulkan semua orang )ang bertakwa dengan berkendaraan menuju surga

seperti utusan-utusan dari suatu negeri menghadap raja.

Wa rusuuqul mufirimiiru iloaialwnruna wfidaa : Kami tuntun semuo

omng yang berdosa mendatangi nemla daloilt l@adoan dahnga.

Kami menuntun orang-orang png mengingkari Allatr dengan berjalan kaki

menuju neraka jahanam dalam keadaan haus png tidak tertahankan.

Laa yamliknttntsy syafaa'an iltaa manit ta'klw4tna futdar ruhmaani

'ahdaa : Mereka tidak mempurryai syafaat, melainlan orang yang

memperuleh janii dari Allah Yang Maln Pemumh.

Tidak ada seorang pun, baik mukmin ataupun bukan mukmin, png bisa

memberi spfaat. Yang dapat memberi spfaat pada hari itu hanlalah orang )ang
diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Ttrhan-tuhan berhala tidak
mempunyai apa-apa. Maka tidak ada sesuatu spfiat png diberikan oleh berhala-

berhala itu.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menj elaskan keburukan-keburukan penyembah ber-

hala png menlangka batrwa berhala-berhala itu akan menjadi penolong. Berhala-

berhala inr kelak justru akan menjadi seteru bagi mereka. Mereka telah disesatkan

oleh setan. Allatr meminta kepada Rasul supap tidak memohon azab bagi mereka

agar disegerakan, karena \{aktu png mereka tunggu tidaklah lama lagi.

674

(88) Mereka (para kafir) berkata: 'Allah
Yang Maha Pemurah mempunyai
seorang anak."

&1;u46r06;
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(89) Sesungguhnya kamu telah men-
datangkan suatu perkara )ang sangat

munkar.

(90) Hampir-hampil langit pecali karena-

n1a, bumi Pun retak, dan gunung-

gunung menjadi berantakan.

(91) Karena mereka mengatakan bahwa

Allah mempuqai anak.

(92) Padahal tidak patutlah Allah Yang

Maha Femurah memPunYai anak.

(93)Orang-orang yang di langit dan di
bumi, semuanla akan datang kePada

Allah memperhambakan diri.

(94) Sungguh Allah telah menentukan
jumlah mereka dan telah menghitung

mereka dengan hitungan Yang
sempurna.

(95) Mereka semua akan datang kepada

Allah satu-persatu pada hari kiamat.

d$y#"i;,s

:3fr;4eg{,{#riu,
e:a4rg;55t

6(Eiflr;;5
6fir\*"itrF)t,*Y'

@r;){}t6ii;pu,

'"fl,*iVeVIILGY3y
@:rr;Ftil

6(i'i:-'-111-16

TAFSIR

Wa qaalfi ta-ktwartr mhmaanu walfu- La qadii'twn slui$niddu :
Merela (pam kfir) berknta: 'A.llah Wry lilalw Pqruruh norywqui sooflmg

anak. Sesunggulvtya lannu telah mmdamtgkan su6u perkam Wg sangd
munl(ar."

orang-orang kafir berkata: "sesungguhnya Allah mempunyai anak.

Sesungguhrya kamu, watlai orang )ang menuduh png demikian itu, telah

mendatangkan suatu hal )ang sangat munkar, png menimbulkan kemarahan Allah
yang tidak terkirakan. "

Tatwadw sanaawattu yatalathfiurmt minha : Hatnpir-hanpir langit
pecah larenanya.

Hampir-hampir langit hancur berantakan karena sangat buruknya (kejinya)

tuduhan dan sangat besarnp huru-hararya.

Wa tan-syaqqul aflhu : Dail bumi Pm mak

Hampir-hampir bumi membenamkan mereka sampai ke perutnya-

Wa ta-khirntliibaalu haddm : Dan gurung-gurung meniadi berumkan
larenarrya.

25o7
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Ttrduhan png buruk dari orang kafir itu, jika dilukiskan secara n1ata, maka

langit, bumi, dan gunung-gunung tidak kuat memikulnp, karena sangat berat

dan sangat burukrya. Hal ini memberi pengertian bahwa Allah sangatlah murka
kepada mereka png menuduh-Np dengan mengatakan Dia mempuqai anak.

Seandairya Allah bukan bersifat tidak zalim, maka binasalah orang png menuduh

itu.

An da' au lir ruhmaani wahdaa : Karenn merelu mmgaalun balw a Allah
mempunyai anak

Semua itu disebabkan mereka mengatakan bahwa Allah itu mempuryai anak.

Wa maa yamba-ghii lir ruhmaani ay yatta..khi4zn wahdat : Padalnl
tidakpatutlah Allah Yang Mala Pemumh menpunyai aruk.

Tentu yang benar, tidak layaklah bagi Allah mempuryai anak. Sebab,

seandainya Allah mempunlai anak, maka berakibat haruslah ada persesuaian
jenis antara Allah dengan anaknla, lalu menjadilah keduanla barang png baru.
Padahal semua itu tidak lalak menjadi hak Allah.

In kullu man fx samaawaati wal adhi illaa aair rultmaani 'abdoo :
Omng-omng yang di lansit dan di bumi, semuanya alan datang lcqada
Allah memp erlwmbalan diri.

Semua malaikat, jin, dan manusia adalah milik Allah dan tunduk kepada

hukum-Np. Mereka semua akan berlindung kepada-Np sebagai seorang hamba
png hina.

In qad ahsluahum : Sungguh Allah telah menentukan jwnlil merclw.

Allatr telatr menentukanjumlah mereka: IGrenanla, tidak ada di anara mereka

ya4g terlepas dari pengetahuan Allatr dan kodrat-Np. Mereka semua berada di
bawah pengaturan Allah dan kekuasaan-Np.

Wa 'addnhum 'oddoa : Dan telnh menghitung merela dengan hirungan
yang sempuffn.

Allah telah menghitung diri mereka, menghitung semua perbuatan mereka,

dan menghitung semua ucapan mereka. Semua itu menurut ukuran png telah

ditetapkan oleh Allah, dan tidak ada satu pun keadaan mereka lang tersembunyi
bagi Allah.

Wa kulhtlrum aatiihi yaumal qiyaamati fardru : Merela semua alan daang
kepada Allah satu-penatupada lnri kiamat.

*
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Semua manusia akan datang kepada Allah pada hari kiamat, orang perorang

atau seorang diri, tanpa keluarga dan tanpa berkauan. Mereka semua memerlukan

pertolongan dan ratrmat Allatt.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ryat ini Allatr membantah pendapat mereka png mengatakan

bahwa Allatr mempunyai anak, seperti orang Yatrudi png mengatakan bahwa

Uzair adalatr anak Allah dan para musyrik )ang mengatakan bahwa malaikat

adalatr puteri-puteri Allatt.

675

(96) Sesungguhnya mereka yang telah
beriman dan mengcrjakan amal saleh,

Allah ekan menanamkan kasih mesra

dalam dada mereka.

(97) Maka sesungguhnla Kami memudah-
lan alQur'an ini dengan bahasamu,

hai Muhammad, supaya dengannYa

kamu menggembirakan semua orang
png bertakwa dan menakut-nakuti
orang )ang suka melawan.r

(98) Berapa baryak umat yang telah I(ami
binasakan sebelum mereka. Maka
apakah kamu melihat salah seorang di
antara mereka atau adakah kamu

mendengar suara mcreka yang lemah
lembut?

+Y,L)A|wrtFt'u-$i,)
@ti"lr:F)|',il'G

ffirg4.tyry,v;i{i9
@6e;+sg;

;0'J4Y';;u:#H;tft
66r:{€1#u

TAFSIR

Inrul la4ziiru aarnanuu wa 'amihsh shaalihaati sa yai'alu lahumur
ruhmunu wuddaa : S estmg gufutya mcrela ywry t elah beriman dan menger-
jalan CIrut saleh, AIM alanmenarunkan lasih mesm dalam dada mercla.

Semua orang )ang beriman kepada Allah, membenarkan rasul-rasul-N1a,

serta mengerjakan kebajikan dan perbuatan lang saleh, Allah menanamkan rasa

kasih mesra di hati para mukmin )ang saleh-saleh, bukan pada hati semua orang.

'?s Ksitho dengan S.2: al-Ba$rah" 2U dn S.44: ad-Drkhaan.
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Diriwa5arkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan d-Ilrmudzi dari Abu Hurairah,
bahm Rasulullah bersabda:

'45:^>(r(13d,(;'tu1,;',f_*J';;_tgtyr{.J6y
. J66 $, J; qrl*irfiO'$t&:,L f, d:;to-

Apbila Allah nwtgasihi seorutg hnnh, noka @mofult Dia kryfu fibil:
'Aht tclah naryasihi si Ana, nofu kosihilah da-' Iob nbil rrraryqu d lCIrEit
fut ksrudm nwwurkor tofrtbtw ktsih syry d honi- Moka iuhlr finrwr
Alloh-

(Maksudtrla: a5at no. 96 1ang ditafrirkan di es)-
ningtasnf, Allah msrumpehken kasih sa5ang rrntlk omng{rang 5ang

mukmin di dalam jiwa-jim manusia png saleh- Menunr Abu Muslim, Allah
memhrikan k€pada mercka apa yang mereka sufai di affiird mili- Mafma ini
lebih benar.

fu ituwnru yassarllulttn bi lisoorib fr fusfqfua hthil rumqiiru va
tu4zirt bdlrff qumul fuddao : ilIoka smutggulaty Koni narufuhkor
al-Qtr'ut ini Mrym fuhaso?tl, lwi ldahnuu4 stpy futgot ty funt
mmgganbirukm semilo onmg ywry brtaL*a fut nmafu+ufui onDW
yuttg suka mclawan.

Iqmi telah menurunkan al{ur'an tepaOmu delam bahasa Arab, sr4lEa
mudah dipahami oleh oralg khusus atarryun oratrg umum. AlQr'an arun umrk
menggembirahn semru manusia png taht @da ad ttrrym surgu dm'rnok
menakut-nakuti segenap manusia png melman kebcnaran dcqgan anstman
dimasukkan ke dalam neraka.

Wa furn ahlohoa qoblolufrn nin qqfu, Ittl ultissu ninhn fin ohadin
au tuna'u lahar, ,fuia : krry futyktM Wg telolr runi fuwsafut
seblwn mseka. Maka rykoh kuru nulilw salah reorury d utam mercka
aau afukah kmu nmdagar surm mcrekayry lauh lst hfr?

Banyak umm png tdah lalu png perjalanm hidryry scrqa fugro perilahr
kaum musyrikin 5ang keras kepala ini telah l(ami binrqekan. Apalah di amra
mereka ada png mesih bisa kamu lihet atru kamu degnr snra balusnp? Ttdak,
mercka semua telah musnah, perkampuqgan mereka telah musnah, dalr merefra
telah berada di suanr Empat ya4g memerlukan amalan-amalar saleh. Kaummu
juga akan menyusul mercka dan akan mengalami msib seperti merefa jika tidak
segem bertobu.
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A)d ini mengan&rry sueljaqii bahvaAllah akanmemberikan kemenangan

kepada Muhammad dan menganerng suatu alrqrurn bagi orangorang kafir.

KESIMPULAN

Datam @-nfl. ini Allah m€nidaskan keadeen omngorang 5ang beriman,
piUr mempemleh fasih sryg dari sesama mukmin 5ang saleh. Allah mcmenuhi

semua teinginan mereta di alfiird.
Allah juga meneranglan bahwa Dia teiah menurunkan al{ur'an dengan

bahasa Arab agar mudahlah Muhammal saw. menggembirakan orang yang

bertafra rlerEan mrga dan merrekut-nakuti para musyrik png berkepata bant

detgan rncernrn rerata-
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xx
THA'/AHtu{

Diturunkan sesudatl surat Marlam di Mekkatt
kecuali qat 130 dan alat l3L, L35 ayat

IQitan dengan Surat Sebelumnla

Di dalam surat Marlam dijelaskan rcntang kisah beberapa nabi dan rasul.

Sebagianrya diterangkan secara luas, seperti kisah Takaria, Yahla, dan Isa,

sedangkan sebagianrya dijelaskan secara singkat, seperti kisah Ibrahim dan

sebagianrya lagi sangat ringkas, seperti kisah Musa. Dengan seringkas-ringkasrya

pula dispriatkan kepada beberapa nabi png lain.

Dalam surat Thaatraa ini Allah menguraikan kisatr Musa secarajelas, demikian
pula kisatr Adam as. Adapun dalam surat Maryam hanla disebut mma Adam as.

saja. Permulaan surat ini bersambung dengan akhir surat png telah lalu dan

mempunlai persesuaian makna.

Pada akhir surat )ang lalu dijelaskan bahwa al-Qur'an diturunkan dalam

bahasa Arab untuk menggembirakan orang png bertakwa dan menyampaikan

anqrman kepada orang )ang ingkal Pada permulaan surat ini dijelaskan hal-hal

)ang menguatkan makna png telah lalu.
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(t)

(2)

(3)

(,

(o

a

(8)

676

>})t;;dtli,\ .)

Mtgot (nqryho) nota Allahyng Maln Pqrutmh,

Wg seruntiasa maa uahksr rahrnat-I$

Thultru : Allah yang lctih menge-
tahui apa Jmg diHrerrdati-Nrra.t

Kemi tidek mcnuruntan alQor'an
kcpadamu $paya tamu mcnjadi
oratrg yaqg cdah (mcndcria).

Mclainlan unmk merfadi pedngatan
hgi mercfa yry rah @da Allah.

(4) ffi flffi mm' ffi 655 a-y:futi J,;i(#:;"fury
Jang t'ngg!.

Dialah, Atlah lang Maha kmurah,
png bcr. nalam di aras 'Arsy-Nya.

Dialah yang mempunyai segala
sc$a0r yang bcrada di langit dan
bcrada di bumi scrta di antara
remrya drn Jang bcrrda di bawah
trn h-

Jita kamu mcmlcttens suatrtmu,
maka scsugguh:a Allah mcnge-
tehui ape ymg lemu nhesietrn dan

lang lebih mhyi dari itr.
Allah, tidat ada ohan melaintan
Dia, lang memrufai segah nema
png irdah (asmaul hu$a).

TAFSIR,

fhultu : AllahWW lebih moqaahui qawry dikehqfuki-ttya.

r Krih dc'tgm b.gim .prl 5-26: ecy-S5;rrra; tedm rtftir S.41: Rrshshilag S.2S: al-
hrqrm; S.ZZ: *Ilrji; 4irn .hir S.9: e!.Tubetr; dm begim awal S.lO: yrrus.
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Surat ini dimulai dengan kata Thaalua, untuk meryadarkan orang )ang
mendengar pembacaannp agar memperhatikan apa png dibacakan berikutrya.

Ada png berkata bahwa Thaahaa adalah nama lain bagi Nabi Muhammad.
Tetapi ada pula png berpendapat bahwa Thaahaa adalatr satu satu nama bagi
Allatr. sebagian ahli taftir mengatakan batrwa Thaahaa, asalrya adalah tha-il
ardha: injaklah bumi.

Ada riwalat png menyebutkan bahwa Nabi saw. sangat bermaksud supala
orang-orang Quraisy beriman. Karenanla, beliau mengalami berbagai kesukaran
dan penderitaan. Maka berkatalatr sebagian orang kafir; "Hai Muhammad,
penurunan al-Qur'an kepadamu supa5a kamu mengalami kesukaran dan kesulian. "

An-Nadhir ibn Harits dan Abu Jatral berkata: 'Hai Muhammad, engkau
benar-benar orang )ang celaka. Engkau meninggalkan agama orang{rang tuamu. "
Rasulullah sangat rajin sembahpng malam hari, sehingga bengkaklatr kakirya.
Oleh karena kejadian-kejadian di atas, Allah menurunkan firman-Np berikut:

Maa anznlrwa 'alaikal qur'aanw li tasyaaa : I{ami tidak menurunlan al-
Qur'an kqadamu supaya lamu menjadi omng yang celala (menderita).

Hai Muhammad, alQur'an diturunkankepadamu bukan dimaksudkan supEa
kamu menderita kelelahan karena banrak bersembatrpng malam dan bukan pula
al-Qur'an diturunkan supala kamu menderita kegelisatran hati karena gangguan
dari orang-orang Quraisy )ang tidak mau beriman.

Illaa tadz-kfiwal limay yakh*yaa : Melainlan mtukmmjadiperingatan
bagi merelayang tahtt kqada Allnh.

Kami (Allah) tidak menurunkan al-Qur'an, kecuali supala al-Qur'an menjadi
peringatan bagi orang png takut kepada-trfu dah menjadi pelajaran bagi mereka
semua. Firman Allah ini memberi pengertian batrwa orang )ang mengambil
pelajaran dari al-Qur'an adalatl orang )ang mempunlai rasa takut kepada Allatr
dalam jiwanla. orang png jiuarya keras dan membatu tentu tidak bisa mengambil
pelajaran dari al-Qur'an.

Thruiilam mim man l*alaqal ar4lw wos samaawoatil ,ulaa : ynng

diturunlan dari Allah, yang telah mefiadilan bumi dan langit yang tinggi.

Al-Qur'an adalah kitab png diturunkan dari TUhan, pencipta bumi dan
langit png tinggi beserta semua hal yang berkaitan dengan alam-alam itu, dan

)ang mempuryai kekuasaan )ang sempurna.

Aruhmaanu'alal 'ar-syis tawaa : Dialah, Allah yang Mala pemumh,
yang bercemqam di atas Arcy-I,lya.
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Allatr bukanlah suatu tubuh dan tidak menyerupai sesuatu makhluk. Maka
kita mengimani bahwa Allatr bersemalam di atas Arsy tanpa menentukan
bagaimana cara Dia bersemEpm. Sudah barang tentu Allatl bersemalam di atas
'Arsy tidaklah sama deng;an seorang raja yang duduk di atas singgasana. Tbgasrya,
png dimaksudkan adalah persem4raman yang lalak dengan hak Allatl bng Maha
Tinggi.

Pendapat ulama salaf ftlasik) menerima apa )ang diterangkan al-Qur'an dan
as-Sunnah dengan tidak memastikan bagaimana cara dan bagaimana macamnla.
Ulama tfialaf ftontemporer) menakwilkan pengertian a5at ini, dengan berpendapat
bahwa png dimaksud dengan "Allatl bersemayam di atas 'Arsy" adalah Allah
mengendalikan pemerintatran-Nla png luas ini.

Lahuu not fis samaawaati wa mao fil ar4hi wa maa bafuwhumaa wa
maa tahtats tsarua : Dialahyang mempwryai segala sesuatuyang bemda
di lailgit ilan bemda di bwni sena di ailtam kedwnya danymg bemda di
baryah tanah.

Allatllah )ang mempuryai segala isi langit, segala isi bumi, serta segala
png berada di antara keduarya. Batrkan Allatr pula )ang mempunpi segala
sesuatu png tersimpan dalam perut bumi.

Wa intajhar bil qauli fa inrwhuuya'bmus shm wa akh-fot : tila lurnu
ma nperlcems su{tnanut, moka seswggtlutry Alkh mcngetalwi apayang lwnu
mlasialan danyang lebih tenemburryi dari itu.

Atlatt tidak memerlukan kamu harus memperkeras suara ketika berdoa dan
berzikir, sebab Dia mengetatrui apa )ang kau ratrasiakan di dalam hatimu bagi
orang lain. Walaupun kamu tidak mengeraskan suaramu, Allatr mengetahui apa
png kamu inginkan, bahkan mengetatrui apa png lebih tersembunyr lagi daripada
apa )ang kamu rahasiakan dan tergores dalam lintasan hatimu.

Pembacaan doa dan zikir dispriatkan dengan lisan supap si pendoa dan si
penzikir menghapti makna doa dan zikir yang dibacanla, bukan sekadar
memperdengarkan suara uepannla itu. Memperkeras pembacaan doa dan zikir
barulah mempunyai keutamaan, apabila dilakukan untuk menghindarkan diri
dari hal-hal yang membuat hati ragu-ragu.

Allaahu lat iltaln illat huwa bhul asmaa-ul husnaa : AlM, tidakada
tuhan melainknn Dia, yang mantpunyai segala ruDru yailg indah (asmaul
husru).

Hanla Allah png berhak mempuryai semua sifrt kesempurnaan, karena
Dialah yang ma'bud (disembatr) secara hak @enar). Allah itu mempunpi nama-
nama )ang menunjuk kepada sifrt png indatr.
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KESIMPULAN

Dalam ryat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa al-Qur'an diturunkan bukan

untuk membuat Muhammad bernasib buruk. Al-Qur'an diturunkan kepada

Muhammad karena dia seorang rasul png diutus untuk menjadi rahmat bagi

semesta alam.

( 11)

(r2)

677

(9) Apakah telah sampai kepadamu
tentang kisah Musa?'z

(10) Ketika dia melihat api, maka
berkatalah dia kepada keluarganya:
slsfientilah kamu di sini. Sesung-
guhnya aku melihat api, mudah-
mudahan aku dapat membawa
sepotoog api inr kepadamu ataukah
aku memperoleh seorang penunjuk
jalan di tempat apr itu."

i;;a{-"il{]a,
Gfu{.;1. Jri;rr6\jtL

,*WF;:,4Jssi*);t
oc16g$\6

a3);t1'6:;,U;\Ws

a,*tr86'A;iLt$5

€-9,#s'r{*AY1ul61FI
@Jr,:$Ml

#Y,;#Wt!'gf*)'\aA$L
@pq

Ictika sampai kepada tempat api itu,
dia disem oleh TLhan: '[hhai Musa.'

'Sesungguhrya Aku adalah T[han-
mu. Maka bukalah kedua sepatumu,
sesungguhnla kamu sekarang benda
di suatu alur (bmbah) png suci, alur
Thuwa.'

'Alu telah memilih kamu menjadi
rasul, maka dengarlah apa yang
diuahyukan kepadamu.'

"Sesungguhnya Aku adalah Allah;
tidak ada tuhan melainken [1u,
makr sembahlah Aku dan dirihnlah
sembahyang untuk me4gingat Aku. "

Sesungguhnya kiamat itu pasti
datang. Hampir-hampir aku me-

ryembtmyikanrya unnrk memberikan
pembalasan kepada tirp orang atas
apa yang telah diusahakannla.3

'rxj{j)
@6rL

(13)

(14)

(15)

2 Kridon d€qgpn S.28: alQarfurh; den S.7: sl-A'raaf.
I Kailhn dengm S.7: al-Araaf, 1E1.

qi$l
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o'mffr,#m#.Tr#:'r1:#6v-tzfl #w'esw
bat oleh ormg yang tidak beriman @g';$
kepadarya dan hanya mengikuti hawa

nafru, lalu celakalah dia.r

TAFSIR

Wa lul ataaka hadii+sa muufia. Idz ms noaran : Apakah telah sanpai
kepadamutentang kkah Musa? Ketika diamelilw qi.
Apakah telah sampai kepadamu kisah yang menerangkan bagaimana

permulaan wahyu png diturunkan kepada Musa dan bagaimana Allah berbicara

dengannp ketika Musa melihat nlala api?

DiriwEAtkan batrua Musa meminta izin kepada Syu'aib unmk kembali kepada

ibunla di Mesir. Maka Syu'aib pun mengizinkan Musa pergi sesudah selesai

menjalankan pekerjaannla menggembalakan binatang ternak milik Syu'aib. Musa

kembali ke Mesir bersama isterinya, setelah sepuluh tahun lamanp dia
meninggalkan negerirya. Di tengah perjalanan, pada suatu malam png dingin
dan sangat gelap di sebelah barat bukit Thur, istri Musa melahirkan. Untuk
mengusir rasa dingin, Musa mencoba meryalakan api, namun tidak berhasil. Di
tengah kesulitan meryalakan api, tiba-tiba dia melihat di sebelah kiri jalan dari
jurusan at-Thur ada ryala api. IGtika itu Musa telah tersesat jalannfa.

Fa qaala li ahlihim ku+suu innii aaatstu noaml b'allii dtikwt mhlua
bi qabasin au aiidu 'alan naari hudoo : Maka berkauW dia kqada
lrchnryany (isteriny): 'BerlwtiW kmru di sini. Sesmggulvtya afu nulihu
ryi, mudah-mufulnn afu @a manbarta sqotong qi itu kqafuru antkalt
aht memperuleh seomng perun{ukialm di tqnpat ryi iu."
Maka berkatalah Musa kepada isterinya: 'Berdiamlah baik-baik di sini. Jangan

ke mana-mana. Aku akan pergi ke tempat api itu, mudah-mudahan aku kembali
dengan membam suluh atau penunjuk jdan."

Fa lammaa ataolrao ruudiya yaa mutsoa. Innii aru rubbuka : Ketikn
sampai kqada tempat qi iru, dia diseru oleh Ifulrun: 'Wahai Musa.
Sesunggulmya Afu adalah Tfuluntmu.'

Musa pergi ke tempat nyala api, dan beliaupun berhasil mendapatkan api
berwarna putih bersih berupa sinar p4g keluar dari sebatang pohon png hijau.
Tiba-tiba Musa mendengar suara seseorang )ang memanggilrya. Musa bertarrya:
"Siapakah )ang memanggilku?" Suara itu menlahut: 'Aku Ttrhanku."

I Kaitlon de4gan S.1,8: al-Kahfi, 28; S.37: asbshaafhag S.95: at-Tlin.
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Fakh-la' tu'loilu : 'Maka bulalah kehn sepatumu."

Oleh karena tidak mengenakan sepatu dipandang lebih merendatrkan diri,
maka Allah memerintahkan Musa untuk melepaskan sepatunla.

Inrulu bil waadil muqaddasi thuwaa : 'Sesunggulvrya lannu selamng
bemda di suatu alur (lemfuh) yang suci, ahtr Thu,ila."

Oleh karena kamu sekarang berada di suatu alur Qembah) suci png bernama
Thuwa, makabukalah atau lepaslah sepatumu supaptelapak kakimu memperoleh
berkat-Np.

Wa atwkh-tartuka las tami' limat luuhm : Zfu telah mcmilih lannu
menjadi msul, malu dengarlah apayang diwalryulan kqadannu."

Aku (Allah) telah memilih kamu, hai Musa, untuk menjadi rasul-I(r, lang
bernrgas menpmpaikan segala perintatr-I(r kepada kaummu, maka dengarlah
apa )ang Aku wahyukan kepadamu.

Intunii atwllaahu lto ilodw illaa aru : "Sesunggulutv Aht adalah Allah;
tidak ada rulan melainkan Aht.'
Wahyu png pokok, )ang disampaikankepada Musa saat itu adalatr mepkini

bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah sendiri, tidak ada sekutu bagi-Np.

Fa'budnii : "Mal(a sembahlah Aht.'
Oleh karena Akulatr T\rhan lang benar, tidak ada ma'bud (png disembatr)

selain Aku, mrka beribadatlatr kepada-Ifu dan turutilatr perintatr-Ifu.

Wa aqimish shalaata li dzikTii : oDan dirilunlah sembaltyailg untuk 
l

mengingat Aht." 
,

lUnaikan sembahpng seperti png Aku perinatrkan, dengirn menltmpurnakan 
,

rukun, qarat, dan adabrya, supa)a kamu meqaebut nama-Ku di dalam sembahlang 
l

dan kamu menyeru Aku dengan doa png tulus ikhlas l

Sembahpng disebut secara khusus di antara ibadat-ibadat png lain karena ;

sembahpng mempuryai keutamaan dibanding png lain. Di dalam sembahlang,
kita menyebut nama Allah serta kita meneguhkan hati dan lisan.

Intus soa'ata aatiyatun akaadu ukh-frihna : Sesungguhnya kionut iru
pasti datang, dan lnmpir-hampir aht menyembwtyilamya.

Ketahuilah, sesungguhnp kiamat itu pasti datang (tiba) dan hal itu Aku
sangat merahasiakan wakturya. Karena kerahasiaannla, hampir-hampir Aku tidak
menjelaskan kepada diri-Ku sendiri. Karena itu tidak ada makhluk 1ang
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mengetahui. Seandainla bukan karena ada kemaslatratan dalam pemberitatruan
kedatangan hari kiamat, tentulah Aku tidak menjelaskan kepadamu. Walaupun
demikian, waktu kedatangannp tetap Aku sembunyikan.

A tujzto ktrllu tw{sim bimaa tas'ot : Ufiuk memberilan pembalasan
kqada tiap omng atas qa yang telah diusalnla nnya.

Kiamat itu pasti datang untuk memberi pembalasan kepada semua amal
perbuaan manusia. Orang png berbuat kebajikan akan dibalas dengan kebajikan,
sedangkan orang )ang mengerjakan kejahatan ftemaksiatan) akan dibalas dengan
pembalasan png buruk pula.

Fa laa ya-shuddawwlu anlua mal laa yu'minu bilua wat taba'a luwaahu
fa tadot : Mala j anganlah usalantya menyiap lan dirt menghadopi kiamat
dilnnhat eleh omng yang tidak beriman kepadanya dan hnnya mengihtti
hawa rufsu, lalu celalwlah dia.

Janganlah kamu tidak mempercalai hari kiamat, karena hasutan dari orang-
orang )ang tidak percala kepadanp. Jika kamu berbuat demikian, maka binasalatr
kamu.

Firman Allah ini menunjukkan bahwa dalam setiap usaha kebajikan ada saja

)ang menghalangi atau menghambatnya. Demikian pula orang-orang )ang
mengajak manusia kepada kebajikan, mereka akan menghadapi berbagai gangguan
png berusaha menggagalkannp.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan kembali tentang kisah Musa, kisah
yang penting png diungkapkan dalam al-Qur'an di beberapa tempat. Dari beberapa
segi, kisah Musa ini menyerupai kisah Muhammad saw. Di sini Allatr memulai
dengan peristiwa Musa menerima permulaan wahyu sewaktu dia berada di alur
Thuwa dalam perjalanannya kembali ke Mesir.

678

'Apa yang berada di tangan
kananmu, wahai Musa?"

Musa menjauab: 'Itu adalah longkat-
ku, aku berpegangan padanya dan
aku merontokkan daun-daun unnrk
menjadi makanan kambingku, dan

(17)

(18)

@J,,;,va*,gby6

vwwrf;b*eu
@jALyd;L6;,3
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bagiku mempunyai pula bcberaPa
kemanfratan ]Lng lain.'

(19) Allah berfirman: 'CamPakkan
(e,mparkan) tongkamu, hai Musa?"t

@e;.uw6
o, ffi"Iffi,#"1::ffi%?,ffi @&fu*SgUJfE

yang bertelit-belit.
(21) Allahberftman:'Ambillahularinr, (ifu6'\tt35ffiL56

janganlah kamu takut. fiJfu xkan
mengembalikan pada keadaan O.},yl
semula."

TAFSIR,

Wa mta tilka U yamihika lw mutaoa : -r1W ytg brafu di wtgot
knnonmu, walai Musa?"

Allah bertarya kepada Musa rcntang tongtat di tnngrr tznanrja" padahal

Dia sangat mengetahui semlu makhluk-Nf. IIal ini umrk metrl@tatan bahm
Allah akan menjadikan tongkat im sebagai mukjia lang besar, png belum

terpikir oleh Musa.

Ogula hiya 'a.sltuya : Musa naliawob: 'htafuIohtogkdht.'

'Ini adalah tongkatku," jawab Musa. SeUenarrya jmban iu sudah olkup-
Tetapi supEra pembicaraan menjadi panjang, make Musa juga menjelaskan dua

kemanftatan dari beberapa kemanfratan tongtam5a iu.

A ouwakkt-uu 'aldw : A.ht berpegmguwfuqa.

Sebagai tempat berpegangan sevakUr berjalan atu ketika aku letih atau

sewattu aku berdiri meqiaga binatang ternakku.

Wa alrusy-syu bi lua 'alat glwumii : D@t aht nwofiffiot fuot&ot
. wtukmstjadi makanm konbingfu.

Aku menggunakan tongtatku unh* mercntokkan daun{aun sebagai Pakan
kambingku. Musa menggsnakan tongkatnla untuk kepentingan dirinla dan

kepentingan binatang gembalaanrya.

Wh l$a fiihu rruaoribu nklt+u : oDot fugih. narywyi pula WW
*enwtaaonpq loin.'

5 Kaithn de'rgrn S.28: alQasha$ dm S.ZI: cNml.
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Selain itu, tongkat Musa memiliki beberapa kemaslahatan dan kemanftatan
lain, seperti untuk menghalau binatang buas.

Sgtlo alqihu yu muusoo. Fa alqaahoa fa i4zru hiya lwyyotun tas'aa :
Alhh berfinrun: 'C-anpakkan (lemparlwt) tonglatrnu, lai Musa?" Mala
Musa prm melonparkan tongkanya, lafu motj adilolt s eekor uW yvng berbelit-
belit.

Allatr berfirman kepada Musa: 'Campakkanlah tongkaunu itu, supaya kamu

melihat apa )ang akan terjadi denganrya. " Sesudah tongkat dicampak[an, tern]ata
berubatr menjadi ular png berbelit-belit dan berjalan dengan sangat cepatnla.

Sgala Htu4zlut wa laa ta-kluf : Allah berfinrun: 'Ambillah ular itu.
j anganlah lannu tahtt. "

Setelatr tongkat dilempar dan berubah menjadi ular, maka Allahmemerintatt
Musa agar mengambil kembali tongkatnp itu. Firman-N1a: 'Ambillatr ular itu
dengan tanganmu. Janganlah kamu takut."

Sa nu'iidultot siiratarwl uuloa : i4ht akmmmgembalikanpada krudaan
sqnulo.'

IGmi (Allatr) akanmengembalikan ular im padakeadaan semula, pitu berupa
tongkat. Maka Musa pun segera memegang ular itu dengan hati prtg tenang dan

tabah.

KESIMPULAN

D4un qat-alat ini Allah mulai menjelaskan beberapa mukjizat Musa png
menunjukkan tentang kenabianrya. Allah memulainp dengan menerangkan
keadaan tongkat png bisa berubah menjadi ular setelatr tongkat dilemparkan
oleh pemiliknla, Musa.

679

(22) Dm kepitkanlah (masukkanlah)
tanganmu ke lambungmu (ketiak-
mu), niscap tanganmu ahn rcrlihat
putih berseri-scri sepcrti matahari
dengan tidak ada scsuatu cacat
scbagai suur mukjizat 1ang lain lagi.

re'ri%.tl:**P:.te
@-l1$;i
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(23)

(a)

(2s)

Untuk IGmi perlihatken kepadamu

tentang sebagian dari tanda-tanda
kckuasaan Kami yang besar.

Pergilah kamu kepada Fir'aun,
sesungguhrya dia telah melampaui
baas.

Musa berkata: 'Wahai Thhanku,
lapang-kanlah dadalu. "

"Dan mudahkanlah tugasku. "

'Serta lcpaskanlah segala ikatan pada

lidahku (lancarkenlah pembicara-
anku).

'Supala mereka memahami pem-
bicaraanku.

(29) "Dan jadikanlah untukku seorang
wazir (pembantu) di antara
keluargatu.

(30) "Yaitu flarun, saudaxaku.

(31) "Kuatkanlah rcnagaku dengan dia.

(32) "Jadrkanlah dia sebagai serikatku

@artnerku) dalam tugasku ini.
(33) 'Supaf kami menyucikan Fngkeu

dari sesutu png tidak lalakbagi-Mu,
sebanlak-baqalqa.

(34) 'Dan kami ingat kepada-Mu seba-
npk-banplop.

(35) "SesungguhnSra Fngkau arlelah lbhan
Yang Maha Melihat kami."

e6$tedbSfl.

6,{itr;;i;-u:ji'Y

eiotl|"ditq56
e.t]I;fi:,#(26)

(27)
@liqb{^w

""Jet;A
(28)

q[rug;4J;v

@|t'J;;

wde
6$'{#6

e^{'W
9r6.e.iK'git

TAFSIR

Wadh+num yodtkt ilaa janoalikn taffi-ruj bai4luat min gluiri suu-
in : Dan kqrtkanlalt (masuklanWt) tongafinu lce lambmgmu (ketiabtw),
niscaya tangarunu akan terlilwt putih beneri-sei sqini motalwri dengan
tidak ada seswfiu cacat.

Masukkanlah tangan kananmu ke dalam leher bajumu dan kepitkanlah
(masukkan) di bawah ketiak kirimu supala tanganmu itu setelatr kau keluarkan
menjadi putih berkilauan, bukan karena suatu penlakit. Ada rinapt png
menyebutkan bahwa apabila Musa memasukkan tanganrya ke dalam leher bajurya
dan kemudian menariknla, maka berkilauanlah tangannla itu seperti cahaya bulan
purnama.

I
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,\ayotan uffinat : Sebagai sudu mu$iznt Wry lnin lagi.

Ini adalatr suatu tanda lagi selain png telah Kami perlihatkan, yang

menunjukkan kebenaranmu bahwa kamu adalah rasul png Kami utus kepada

Bani Israil.

Li nuriyalu min a*yaairwl kubrua : Untuk Komiperlilntlant kqadanu
tentang sebagian dai tanda-tanda kelansaan Kamiyang besar.

Lakukanlah hal itu, agar trQmi bisa memperlihatkan kepadamu sebagian

dari tanda-tanda kekuasaan-Ifu yang besar, png menunjukkan kekuasaan dan

keagungan-Ku.

Setelah Allatr memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Np kepada Musa,
maka Dia pun berfirman:

Itlz-Iub iln fir'aww iwuhuu tlu-gltta : Peryilah kamu kqada Fir'antn,
sesunggitttyw dia telah melanpaui batas.

Kata Allah selanjutrya, pergilah kamu kepada Fir'aun sebagai rasul, wahai

Musa. Mapun sebab kamu harus menemui Fir'aun, karena dia telah terlalu
melampaui batas dalam kekafiranrya sehingga diaberani merlgaku dirinya tuhan.
Ajaklah dia menyembah Allatr dan perintahkan dia untuk berlaku baik kepada

Bani Israil. Menurut atrli sejarah, Fir'aun lang menindas Bani Israil ketika Musa
latrir adalatr Raja Ramses tr. Mapun Fir'aun png dihadapi Musa sesudatr dia
menjadi rasul adalatr Miftah, putera ke-13 dari Ramses tr.

Qaab rubbisy mhlii shad-rii : Musa berlata: 'Wahai Tuhanhr,
lapangkanlah dadoht.'

Setelah menerima tugas kenabian, maka Musa memohon kepada Allah supEa
dilapangkan dadaqa sehingga dia dapat memahami uahyu png diturunkan
kepadaqa dan supap dia berani menghadapi Fir'aun.

Wa yassir{ii amrii : 'Dan mudaltkanlah tugasht.'

Mudahkanlah trrgasku, pinta Musa selanjutnla, dalam meqampaikan risalah
dan melaksanakan keuatan serta limpahkanlah kekuatan tenaga kepadaku untuk
memungkinkan aku mengembangkan agama dan memperbaiki pekerti manusia.

Seandairya Engkau tidak menjadi penolongku, t k sangguplah aku menjalankan
tugasku ini.

Walhd 'uqdatam mil lisaanii. hfqalun qaulii : 'Setta lqaslanhh segah
ikann pada lidahht (lancarkanlah pembicaraanht). Sryaya merelu
nwrulutni p a nbicaruanht.'

"T
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Jadikanlah lidahku lancar berbicara supala mereka dapat memahami
pembicaraanku, ketika aku menlalnpaikan risalatr (watryu) kepada umatku.

Menurut riwayat, lidatr Musa menderita cedera yang membuat dia tidak bisa
bicara banpk dhn lancar. IGtika masih dalam pengasuhan keluarga Fir'aun, dia
pernah ditempeleng sehingga cederalah lidahnp, png kemudian membuat
bicaranla tidak lancar.

wqi'al lii waziimm min ahlii. flaouurw a-kttii : 'hn jadilantah mtuk
seoftmg wazir @enbanru) di antam kelwryafu. yaita Harun, saudamht.'
Berilah kepadaku seorang pembantu, )ang menlrcrtaiku dalam menyampaikan

risalatr-Mu. oleh karena tolong-menolong untuk menegakkan agama merupakan
suatu keutamaan )ang besar, Musa pun bermaksud supala keutamaanrya png
besar itu diperoleh oleh saudaranp sendiri. Maka dia memohon kepada Allatr
supala Harunlah png dijadikan sebagai pembantunp atau wazirnla.

Memang demikianlatr tiap penguasa di dunia, Allatr memberinp seorang
wazir prry memperingatkannla apabila dia lupa dan menolongnla untuk berbuat
kebajikan dan menghambatrya untuk kejatratan (kemaksiaurn).

Harun memiliki beberapa keistimeuaan png menlrbabkan Musa memohon
kepada Allatr supala dia juga dijadikan nabi, pitu frsih bicaranla, lemah lembut
perilakuqa, dan tampan wajahrya.

usy4nd hiltii arii. Yth asy-tik{'lufri amrii = 'Kttotka nhh towgaht dotgan
dia. ladikottlah dia sebagai serikatfu @arnerfu) dalam ngasfu ini.'
Iftatkanlah usatraku dengan kehadiran dia, pinta Musa selanjutnya, dan

jadikanlah dia seorang nabi sebagai serikatku @artnerku) dalam menyanrpaikan
seruan-Mu kepada Bani Israil dan dapatlah kami bersama-sama menjalankan
tugas kami lang rnemberi hasil png paling baik.

tr(ai nusabbilulu ka+siiruw wa nodz-hoakt kaasiirua : 'fiipaw kami
menyucilun hgluu dari sesuatu yang tidak layak bagi-Mu. Dan lani ingat
lrq ada-Mu s ebanyak-banyhtya.'

supar dapatlah kami (Musa dan Harun) bersama-sama menyucikan IGmu
dari segala png tidak lEak dan supala kami bersama dapat meryebut kamu
dengan sifrt-siftt kesempurnaan dan kebesaran.

Iruukn kwta bfutu ba-shifuia : 'seswrygrfirtw btgfun adatah fittwt
Wry Maln Melilwt kami."

Sesungguhnla Engkau benar-benar mengeatrui semua keadaan kami dan
segala png mendatarrykan remaslahatan bagi kami. Maka berilatr kami apa png
I(au pandang lebih baik bagi kami.
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sangat banpk riuapt png dijelaskan dalam kitab tafsir mengenai Musa
lang cedera lidahnla. Ada png mengatakan batrwa beliau pada masa kecilnp
pernah memasukkan sepotong bara di mulutnla bersama-sama dalam suatg atratsi.
Oleh karenanp terbakarlatr lidahrya.

Menurut pendapat al-ustadz Abdul wahab an-Najjar dalam eashashul
Anbiyaa, peryabab lidatr Musa cedera karena dia tidak memperoleh susuan dari
ibunp dalam waktu png lama. Atau karena Musa setelatr sepuluh tahun berdiam
di Madpn berubatrlah batrasa percakapan sehariharinya, dan lupalah dia dengan
bahasa ternpat kelahiranrya, Mesir. oleh sebab itu dia meminta supala saudaranla,
Harun, sebagai penerjemahnya, karena saudararya itu seorang png berbatrasa
Mesir. Harun memang sangat rapat pergaulanrya dengan orang Mesir, selain
aktif berbahasa Hebrew, karena dia memang orang Bani Israil.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Allatr menjelaskan mukjizat png kedua bagi Musa,
)aitu mukjizat tarvan. Apabila tangan diletakkan di bauatr ketiak kiri, maka
tangan akan mengeluarkan sinar seperti sinar matahari png menyilaukan mata.
Dalam alat ini, Allah kembali mengisahkan permohonan Musa agar dilapangkan
dadarya @atinla), dimudatrkan pelaksanaan tugasnla, dan saudararya Harun
diangkat sebagai pembantunya dalam meryampaikan uahyu.

680

(36) Allah berfirman: lAku telah
memberimu semua apa png kamu
minta, nahai Musa."

(37) "Sungguh, IGmi tclah menganuge-
rahkan kepadamu pada kali sebelum
ini.

(38) 'Yaitu ketika Ihmi mengilhamftxl
kepada ibumu tentang apa yang
diilhamkan kcpadaqa.

(39) "hitu mazukkanlah Oayi) Musa ke
6lxlam peti, lalu hanyutkanlah dia ke
dalam Sungai Nil; seiroga sungai itu
membawanla ke pantai, lalu diambil
oleh seteru-Ku dan juga seterunla
(Fir'aun). Aku telah mencurahkan
kesayangan-Ku kepadamu, dan

*gva*s'i{;
W,laitlWit.,:

qYSAA**'659V*$ta

il.i6:4i*;tiJ6

llu'"Jt2'-
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supala kemu dipelihara di bawah
pengawasan-Ku.5

no' m1;iltffi hr";n'iTfr 
+ t <t; g'+:;v'l;fr '#t ;#iL

I.:if'Jffi,'"fl:fr "ff ;."Hi ffii:;rlwfige$ Stsc#;
H:H#fl##1?,ffi'#i :*$kg,!E{{, fliGsWG
H'ffrfffilHh", t tr# asi.u i'5'[,a]>,iiiyr4t4v.
bunuh seonng manusis, lalu IGmi
melepaskan kamu dari kegelisahan

hati dan Kami telah mengujimu
dengan berbagai macam cobaan,
maka berdiamlah kamu bertahun-
tahun bemama penduduk Madlan,
kemudiandatrnglah kamu (ke Mesir
lagi), wahai Musa, Pada waktu Png
telah ditentukan oleh Allah.

(41) %,ku memilih kamu menjadi orang

)ang menegakkan agama-Ku."

TAFSIR

Agalt qad uutiiu su'lalu yoL ,nuusoo : Alla.h berfirman: 'Afu telah

memberimu semtat apayang lamu minta, waltai Mttsa.'

Allatr berfirman kepada Musa, sesudah Musa memohon agar dilapangkan

dadarya dan dimudatrkan pekerjaanrya. I(ata Allatr: "Aku telah memenuhi segala

permintaanmu. Aku telatr melapangkan dadamu, memudahkan pekcrjaanmu,

menjadikan lidatrmu lancar berbicara, dan Aku telatr menjadikan saudaramu,

Harun, sebagai wazirmu. "

Wa laqad manonntto'abika marmtan ukhtaa : 'Sunggult, I(arni telah

menganugeruhlan kqadamu pada lali sebelum ini.'
Sebelum ini pun Kami telatr menganugeratri kamu dengan berbagai macam

nikmat. Kami memberikan png demikian sebelum kamu memintanla.

Maka sudah selapknla pula Kami mencurahkan nikmat setelah kamu sendiri

memintarya.

Allatr menerangkan delapan macam nikmat png dianugerahkan kepada Musa

dalam alat bcrikut:

q#$w

7 Xdtlcan dengan S.2: al-Baqarah" 2.48: 5.28: al-Qashash.



luz. 16 Surat 20: Tlualua 2529

Iik aulwinu ilaa wnmikt mat yuuhaa. Aniqdzi fiilri fit taabuui faq4zi
fiihi fil yamni fab ulqiltil y ammu bir s aahili y a' kltndz-hu' aduww nl lii w a

'aduwwul lalttnt : "Yaitu ketika Koni mengilln nkan kqada ibumu tentang

apayang diillankan kqadany. Ynitu masukikonlah (boyt) Musa ke dalam
peti, lalu hanyutkonlah dia kc dalam Sungai Nil; semoga sungai in
miltbavlanry kc panui, lalu dianbil olch setenr-Kt dan iuga saerunya
(Fir'aun).'

Nikmat png pertama Kami berikan kepadamu adalah mengilhamkan kepada

ibumu untuk melepaskan kamu (uakttr masih bayi) dari kekejaman Fir'aun, supa5a

meletakkan kamu ke dalam sebuatr peti, )ang kemudian dihanyutkan ke Sungai

Nil sampai akhirn>a terdampar di pantai dan ditemukan oleh Fir'aun (seteru-Itt

dan kelak juga menjadi seterumu) untuk dipelihara.

Dijelaskan oleh Muqatil, peti itu dibuat oleh orang mukmin pengikut Fir'aun
dan di daldnnya dilapisi kapas png empuk. Selain itu celatr peti diberi dempul,
sehingga tak ada Air masuk. IGtika suatu hari beristirahat di pantai bersama

isterinla, Fir'aun melihat sebuatr peti terapung-apung di atas air. Maka dia segera

memerintahtan budak-budakrya mengambil peti itu dan menyuruh agar dibukarya.

Di dalamqa ternlata ada bayi lelaki png bersih dan ganteng, lalu timbullatt
keinginan unfirk memelihararga. Meskipun ketika iur Fir'aun membuat keputusan

tiap kelatriran bayi lelaki harus dibunuhnya.

Wa alqaitu 'alaikn mahabbatam ninnii : Aht telah mencurahkan
kes ayang an- Kt kq adanu.T

Nikmat kedua png Aku curahkan kepadamu adalah -seperti disebut di
atas- menanamkan rasa mahabbah (sEang, cinta) kepadamu pada hati tiap
manusia. Oletr karenanla, Fir'aun dan isterirya saat melihatmu, dalam hatinla
langsung timbul keinginanrya untuk memelihara karena rasa salang dan cinta
png tumbuh ketika itu.

Wa litnsh-tu'a 'aloo 'ainii : "Dan supaya lanw dipelilwm di bawalt
pengawasan-Ku.'

Nikmat png ketigaadalah kamu dipelihara dan dididik di bawatr penga\{asan-

Ifu, seperti orang )ang mengauasi suatu barang png disalangiqa.

klztam-syii uk r4ukala nqwhlwl dnlhrkum 'aloa mby yakfuhituufa
mja'naakt iloa ummikt kai taqam 'airuina wa lu tahztn : oKetika

saudammu peryi berjalan, nuka berkotalah dia: 'Boleh ahr mmunjuklant
konu orung Wg nonpu mmjaganya dan mmyusuinry?' Maka Kami pun

7 Baca S.28: aSQsshsslt 9.
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mengembalikan kanu kqada ibumu, supaya sananglah lntinya dan tidak
benedih hati.'

Nikmat keempat, Aku telatr menanamkan rasa salang (mahabbatr) kepadamu,
ketika siudaramu berjalan menyusuri tepi sungai untuk memperhatikan keadaanmu

sehingga dia menjumpai pengaml istana png tengah mencari seorang ibu png
bisa menyusui kamu. Ictika itu, saudaramu berkata kepada mereka: 'Bolehkatr
sala menunjuki tuan-nran kepada seorang ibu png dapat merawat dan menyusui
bayi ini?"

Menurut riwayat, saudara Musa itu bernama Marlam, dan tawaranrya unruk
menunjuki ibu png bisa menyusui diterima inang pengasuh Fir'aun. Sebabnla
mereka bersusah payah mencari ibu png bisa menyusui karena bayi Musa tidak
mau menyusu kepada orang lain, sehingga haruslah dicari ibu png bisa membuat
bayi itu mau menpsunla. Setelatr ditemukan seorang ibu png bisa membuat
bayi Musa tenang, makabayi itu bolel dibaua ke rumah ibu inr. Dengan demikian
hilanglah kegelisahan hati ibu Musa, karena telah menemukan kembali bayirya
png telah dihanyutkan di sungai. Inilah nikmat keempat png Aku anugerahkan
kepada Musa.

Wa qatoba rufsanfa rujiofuuakn mhwl glwmmi : Drylanttelah mqtburwh
seorumg manusia, lalu Kami melqaslant kanu dart kegelisalwt luti.

Nikmat png kelima adalah Kami melepaskan kamu dari kegelisahan hati,
ketika kamu kilauatir Fir'aun menuntutmu akibat perbuaanmu membunuh seorang

Qibti dengan tidak sengaja. Menurut pendapat al-Kisa-i, ketika peristiwa itu
terjadi Musa tengah berusia 12 tahun.

Waftnwuakafi,nwtun = Dan l(nni telah mengujimu dengan berbagai
macarn coboan.

Kami telah mengujimu dengan berbagai macam ujian, tetapi IGmi juga
senantiasa melepaskan kamu dari ujian-ujian im. Inilah nikmat keenam png
Aku curahkan kepadamu. Di antara ujian @ercobaan) itu adalatr:

1. Ibumu mengandung kamu ketika Fir'aun mengeluarkan kepunrsan agar semua
bayi lelaki dibunuh. Namun Kami melepaskan kamu dari pelalsanaan
keputusan itu.

2. Ibumu menghanyutkan kamu di Sungai Nil sesudatr kamu diletakkan dalam
peti. Tbrnlata, kamu ditemukan oleh Fir'aun dan dialah png kemudian
mengasuh dan merawatrya.

Kamu lidak mau menyusu kepadaperempuan lain. Hal ini merupakan suatu
jalan untuk kembali kepada ibumu sendiri.

IGtika jenggotnp kamu pegang, Fir'aun merasa sangat tersinggung dan
kemudian ingin membunuhmu. Tbtapi Allah meryalamatkan kamu, dengan

3.

4.
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cara isteri Fir'aun membujuk suamiqa agar mengurungkan niatnla itu,

dengan alasan kamu masih kecil png belum bisa membedakan antara buatt

kurma danbara api. Ternlata, kamu memang memilih bara api, ketika disuruh

memilihqa.

5. I(amu membunuh seorang Qibti dan kemudian kamu melarikan diri ke

Madpn.

Fa bbits4a siniiru fii ahli madyatw : Mala berdiamlah l(otnu bertahun-

tahun benamn pendtdtk MadYan.

Nikmat ketujuh adalah, ketika bertahun-tahun kamu berdiam di Madlan;

kamu pun mendapat sambutan baik dari penduduknla. Di tempat itu kamu pun

menikatri seorang gadis Syu'aib. Menurut riualat, Musa berdiam di Madpn
selama sepuluh tattun.

Tbwnma ji'ta 'ataa qadariy lat nuusott : Kemudian datanglah latnu (lre

Mesir lagi), wahai Musa, padawalduyailS telah diteruulan oleh Allah.

Pada waktu png sudatr ditentukan, kamu kembali ke Mesir untuk menerima

wahyu dan untuk menerima pengangkatanmu sebagai seorang rasul. Menurut

pendapat Abdul Rahman ibn l(aisan, pada waktu itu Musa sudatr berusia 40

tahun.

Wash tlrutu'tukt li twfsii : %ht memilih kamu meniadi omng yang

menegaklan agama-Kt."

Nikmat )ang kedelapan adalah memilih Musa untuk meryampaikan risalatt

(u"ahyu) dan menyeru manusia kepada akidatl tauhid dan agama png lurus.

KESIMPU LAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan delapan macam nitrnat png diberikan

kepada Musa.

681

Pergilah kamu beserta saudaramu
membawa tanda-tanda kebesaran-Ifu
dan janganlah kamu bersikap lemah
dalam meqampaikan risalah-Ku.

Pergilah kamu berdua kepada
Fir'aun; sesungguhnya dia telah
terlalu melampaui batas.

(42) Cf:r+Ws451,1|rial$;sL

(43)
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(44) Katakanlah kepadaqa dengan kata-
kata yang lemah-lembut; mudah-
mudahan dia sadar ataupun dia
menjadi takut.E

(45) Musa dan IIarun berkata: 'Wahai
Tirhan kami, sesungguhnya kami
takut bahwa dia akan menganiap
kami aaupun dia melewati batas."

(46) Allah berfimran: 'Janganlah kamu
takut kepadanla, sesungguhnla Aku
beserta kamu, Aku mendengar dan
Aku melihat."

(47) Ma,ka datanglah (kamu berdua)
kepadaqa, dan katakanlah:'Sesung-
gUhnSa kami berdua adalah Pesuruh
Tbhanmu. Karena itu lepaskanlah
Bani Israil, dan jangan lagi kemu
mengazab mereka. Kami telah
mendatangkan kepadamu suatu tanda
dari Tbhanmu. IGsejahteraan (kese-
lamaEn) inruntuksemua omng )ang
mengikuti pehmjuk.

(48) lblah diwahyukan kepada kamu,
sesungguhnp azab itu akan ditimpa-
kan kepada orang )ang mendustakan
kebenaran dan berpaling diri.
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TAFSIR

Idz-lub anta wa a-ldrwka bi oa-yaatii wa lot taniyoafii dzikrii : peryilah
knrru besena sandarunw mqtbawatanfu-t@tfu kebqarut-Kr fun jangantah
kunu benikap lenah dalam manyantpaikott risatatrfut.

Pergilah, wahai Musa dan saudaramu, Harun, kepada Fir'aun dan kaumrya
dengan membawa hujjah dan keterangan )ang menunjukkan kebenaran kenabi-
anmu. Janganlah kamu lematr dalam men)€ru mereka danmeryampaikan risalah.

Menurut pendapat Ibn Abbas, ayat-ayat png dibaua Musa adalatr alat )ang
sembilan dan Musa ditugaskan untuk menlampaikanrya. sebagian ulami
berpendapat bahwa yang dimatsud dengan tyat-ayat di sini adalatr tongkat dan
tangan.

IdzJufua ilaafir'aw,q iwultuu to-glroa : pergiWt l@nu berdta kqada
Fir'aun; seswggulutya dia telah terlala melanpaui futas.
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Fergilatr kamu berdua kepada Fir'aun, perintatr Allah kepada Musa dan

Harun. Debatlatr dia dengan hujjah-huiiah lang kuat, karena dia telah terlalu
melampaui batas dengan mengaku dirinla adalah tuhan.

Sebenarrya, Musa dan Harun merupakan dua rasul png diutus untuk
umatnla, Bani Israil. Mapun mereka diutus mendatangi Fir'aun dengan tujuan

untuk membebaskan Bani Israil dari penindasan Fir'aun dan memasukkan mereka

ke dalam spriat png benar.

Seruan ini dikhususkan kepada Fir'aun, sedangkan png sebanrnp ditujukan
kepada umum, mengingat apabila Fir'aun telah tunduk kepada seruan itu, maka

tunduk pula seluruh orang Mesir.

Fa qwioa bhuu qaulal layyirun : Katakanlah kqadanya dengan lata-
kauyang lenublembut.

Berbicarali,h kepada Fir'aun dengan lematr-lembut, menggunakan kata-kata

)ang memrik, supa5a lebih berkesan pada jiuarya.

Lt'allaltua yota4zd*ant au yakh-syoa : Mudah-mudalnn dia sadar
ataupun dia ma{adi mfut.

kksanakan Egasmu. Benungguh+ungguhlah sera penuhilatl dadamu dengan

harapan (rasa optimis) bahua Fir'aun akan sadar atas kesalahannla atau dalam

dirinla timbul rasa takut kepada Allah.

Swlot rubbarut inrunaa ru*hotfu ay yafru4lu 'ahiltu 4u ay yoth'
glru= Musa dan Hann berkota: 'Walni Tliwn katni, saunggultttya lanni

talart balwa dia akan menganiaya kani antpm dia melqnti batas.'

Musa dan Harun men,gatakan: "Wahai Thhan, kami takut jika kami menyeru

Fir'aun sepefti png IGmu kehendaki, maka dia akan langsung menyiksa kami

sehingga kami tidak bisa menyempurnakan seruan kami dan menunjukkan
mu\iizat. Atau akan membuat diriqa tetap mengaku sebagai tuhan."

Sgola laa ta-khaafu inrunii ma'akutnaa usma'u wa ama : Allah
berfirtwt: 'langanlah kanu nhrt kqadanyv, saungguhny Aht besena

lrotnu, Ahr metdengar dan Afu meliltd.'

Allatr berfirman kepada Musa dan Harun: 'Janganlah kamu takut kepada

Fir'aun karena Aku tetap bersamamu untuk memberikan pertolongan dan

memelihara kamu dari berbagai bencana. Sesungguhrya Aku mendengar dan

melihat segala apa )ang terjadi antara kamu dengan Fir'aun, baik png berupa
perbuatan ataupun ucapan. Aku menghindarkan kamu dari kejahatannp

Gangguannnfa).
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Fa'tiyulu fa qwlaa funoa rusuioa rubbafu -- Maka daungW (kanu
befin) kqadanyv, doil kfrakonlah: "sawggtrlmya kani furdn a,AaUn
pauruhIfultantnu.' '

lbmuilah dia, firman Allatr selanjut, lalu kaakanlatr kepadanla: .sesunguhrya

Allah telah mengutus kami kepadamu.' Dengan firman ini, Allah memirinatr
Musa dan Harun supEa menandaskan batrwa mereka adalah rasul, sehingga
Fir'aun memenuhi hak rasul dan memikirkan akibat sikapnya menolak seruan
Rasul.

Fa anil ma'anoo banii icrao-iib wa lot tu'adz4zibhurn : Karcru iu
lqaslanlah Bani Ismil, dan jangan tagi konummgaznb mercka.

Irpaskanlah Bani Israil dari tauanan, janganlah kamu rnenyilsa mereka
lagi, dan berilah kesemqatan kepada mereka untuk mengikuti kami.

Ssdii'ru*a bi gqdim mir nbWka = Kani tetah madaugkan kqadanu
suatu tanda dari T7lwmu.

IGmi (Allatr) telatr membaua tanda-tanda (mukjizaQ png menunjukkan

lepada ketenaran IQmi. Ictika itu Fir'aun berkata: 'Apakah mukjizat }ang ka*u
baua itu?" Maka'Musa segera memasukkan tangan ke dalam tetrei ba3un1a,
kemudian ditarik keluar dan dari angannla keluar sinar seperti sinar miatrari
png menyilaukan maa.

wos salatma'alat manit taba'al hudoa : Keseiahteruan (kcsetanutan)
iru untuk semwt oftntg 1wry mengihtti pamjuk.
IGsejahteraan dan keamanan dari azgib, baik di dunia ataupun di akhirat,

adalah untuk mereka semua png mengikuti Rasul. ucapan ini uutantatr sebagai
suatu salam untuk memberi hormat, teapi sema-mata memberiuhu batrwa orang
png beriman dan membenarkan mereka akan terlindung dari siksa Allatr, baii
siksa dunia ataupun akhirat.

Menurut pendapat az-zaj,1aj, firman Allah ini bermakna: "Barangsiapa
mengikuti petunjuk, maka sejahteralatr (selam*lah) dia dariaabAllah.. uop-
ini bukanlatr tahilah @enghormaan). Dalilnp adalah ucapan ini bukan pada
awal perjump:un atau pada permulaan perjumpaan.

Innoa qad uuhiya ibirwa anrul 'a4ztaba ,alaa man ktdzdzaba wa
tawallaa : Telolt diwartyukan kqadanu, sesungguhnya aznb iru akan
dititrpakan kqado omng wtg mendutakan keberurun dan beryating dii.
I(ami (Musa dan Harun) telah mendapat pemberitahuan dari Allatr batrua

dalam uahyu png diturunkan kepada kami disebutkan azab inr tidak akan ada
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habis-habisnla dan tidak putus-putusnla akan ditimpakan kepada orang )ang
membantah kebenaran dan mengingtili tauhid dan menolak keuatan.

KESIMPULAN

Dalam ayat-tyat ini T[han menerangkan tentang perintatr-perintah png
diberikan kepada Musa.

(49\

(51)

(53)

(50)

qISViSSclllt;

(52) Musanmeniawab : 
;ffi HlfffiH w; ws +q+,{:ir.ww6

diketahui oleh Thhanku. Hal itu
tercantum dalam suatu kitab;
T[hanku sama sekali rcrhindar dari
berbuat salah dan tidakpula lupa."

Tbhan png rclah me4iadikan bumi
untukmu scbagai t€mpat tidur dan
telah menjadikan bagimu di dalam-
nya beberapajalan 6xl menurunkan
hujan dari langir, lalu Kami (Allah)
menumbuhkan tumbuhan dalam
berbagai jenis dengan berpasang-
pasangan.P

Makanlah kamu dan ge,mbalakanlah
binatang-binatang ternakmu; sesung-
guhnp png demikian itu benar-

e IGilkan d€ogm S.97: al-A laa.
ro I(aidm dengsn S.43: az-Zrlfuuuf.

682

Fir'aun bertanp:'lvlaka, siapalah
Tlrhan kamu berdua ini, wahai
Musa?"

Jawab Musa: 'TUhan lami adalah
TUhan yang telah membcri nrpa dan
bentuk kejadian kcpada segala
sesuatu dan TUhan memberi petunjuk
(kepada segenap makhluk-Nra).e

Fir'aun bertaqa (lagi) :'Bagaimana
keadaan bangsa dan umat yang
terdahulu?"

q)j6!:$j33s

%\ii'^itr;eg,y;rG$w"lg

'Fqa'\irJilr'fi 
14,s:$t

-P5r.$z&,w:u$rrt:iw.
q*EV'vqVj

(s+1 abqF6V,VtK



2536 Surat 20: Tlaahaa luz16

benar terdapat berbagai ibarat bagi

orang yang berakal.

(55) Dari padanya Oumr) Kami menjadi-
kan kamu, dan kePadanP Kami
kuburkan kamu serta dari Padanla
Kami mengeluarkan (mengbidupkan)

kamu sekali lagi.tr

d#$1.,r,$/
q;'y'=t&"$Wq4

@,)fw'&i

TAFSIR

@ala fa mar mbbukwtua yaL ,nuusut : Fir'aun benanya: 'Maka,

siapaluh Tbtnn karru berdn ini, walwi Musa?'

Fir'aun bertanla kepada Musa dan Harun: "Siapakah TUhanmu, wattai Musa,

jika kamu memang benar diutus oleh Thhanmu?" Dalam pertanlaan Fir'aun

iepeni png dituturkan dalam alat ini hanla disebut nama Musa, sebab Musa

rnirupatan rasul )ang utama dalam peryampaian risalatr ke Bani Israil, sedangkan

Harun adalah seb4gai wazir atau pembanturya.

Sgalo mbbuttttl ttfurii a'tltu kulb syai,in ktwlqahua : lawab Musa:
;n tun lwni adalah TUtw yang telah memberi nrya dan bentuk keiadian

dengan laykkqada segala sesuatu.'

T\rhan kami, kata Musa, adalatr T\rhan )ang telah memberi rupa dan bentuk

png lalak bagi masing-masing mattluk laIrg sesuai dengan kemanfaatan png

AimatsuOtao, seperti tangan untuk mengambil sesuatu, kaki untuk berjalan,

mata untuk melihit, dan beginrlatr seterusnla. Allatr memberikan masing-masing

anggota badan pada letak png serasi dan bennrk png sesuai dengan tugas-tugas

(tungsinla).

Tbumnw hadoo = Kemildian TUlutt memberi petunjuk (lrqada segetw

ttwldtluk-Nya).

IGmudian Allah memberi petunjuk kepada masing-masing makhluk,

bagaimana dia mengambil manftat dengan pemberian-pemberian Allah itu,

bagaimana dia mempergunakanrya, dan bagaimana dia meraih kesempurnaan

dalam menggunakan anggota-anggota tubuh int.

@ala fanoa fufut qwanmil uulu : Fi r' anot bertanya (las i) : " B agaimntw

treadaan bangsa dan ww yang terdahultt?'

u Ksitlon deryEn S.32: as.Sajdafo S.7: Nuh" 18-20.
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Bagaimanakah keadaan umat-umat )ang telatr lalu, lang tidak mengakui
keesaan Allah seperti kaum Ad dan kaum Tbamud. Mereka itu merytmbah berhala
dan tidak membenarkan adanya hari bangkit setelah meninggal.

Ssala flntulrao fuda rubbii fri ffiotbil loo ya4hiUu nbbii wa lat yaruaa :
Musa mmjattab: 'Hal-hal tenebut adalah dari ilmu gaib yang lwrya
dilretalui olehTlinnfu. Hal iruturaantum dalatn swru kitab; I;fulantht sanu
sekali terhindar dari berbwt salah dan tidakpuln fupa."

Semua keadaan mereka berada dalam ilmu Allah png gaib. Hanla Dia png
mengetatrui apa )ang telah mereka kerjakan dan pembalasan apa png diberikan
kepada mereka. Allah telah mencatat semua amalan mereka dengan sebaik-baiknya
dan secukup-cukuprya dalam sebuah kitab png sangat dipelihara, dan tidak
seorang pun mengetatrui isi kitab itu. Allah sama sekali tidak bisa khilaf atau

salah dalam menempatkan segala sesuatu dan tidak ada pula png terlupakan.

Fir'aun mengemukakan pertanlaan-pertanlaan ini untuk mengalihkan
persoalan png dikehendaki oleh Musa kepada persoalan-persoalan )ang sama
sekali tidak ada sangkut-pautnla dengan kedatangan Musa. Tetapi Musa
mengetahui maksud Fir'aun itu, maka dia meringkaskan jauabanrya dengan
menyeratrkan hal itu kepada ilmu Allah.

Alb4zii ja'ab bhrmul ar4lu mahdtn : Tfulwnyang telah menjadil<an
bumi untulonu sebagai tempat fiAfi.

T[hanku adalah Ttrhan png telah menjadikan bumi untukmu sebagai tempat
tidur png terhampar luas, ualaupun sebenarnla bulat.

Wa salalu lahm frilua srfruhn : Dan telah menjadikan bagimu di
dalamnya beberry a j alan.

Allah telah menjadikan bagimu di bumi ini beberapa jalan di antara gunung,
alur-alur dan lembah png dapat kamu lalui untuk memudahkan hubungan antara
satu.tempat dengan tempat png lain.

Wa anznla mirus samaa-i maoan fa alil-rrjrua bihii amaajam min
rwbadin syottat : Dant msuranlant hujan dari langit, lalu Kani (Allnh)
mmumbuhlanr twtbulw dolam berbagai j enis dmgan beryasang-pasangan.

Allah telah menurunkan hujan dari langit, png dengan itu ditumbuhkanlatr
beberapa pasangan tanaman dari bermacam jenis dan berlainan rasa buahnya
serta berlainan manftatrya. Ada png bermanfaat bagi manusia, dan ada pula
png haqa bermanfaat bagi hewan.

Kulw war'ant orr'oomolaon : Malcanlah kanu dan gemfulakanlah bhaang-
birunng ternabnu.
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Makanlah buatr-buatran yang telatr Kami keluarkan dan gembalakanlah

binatang-binatang ternakmu. Sebab di antara tumbuh-tumbuhan (tanaman) itu

ada )ang disediakan sebagai makanan bagi binatang ternakmu.

Inru fi.i tlualikt la aayaail li ulin nulna : Sesungguhrryayang dcmikian
itu benar-berwr terdapa berbagai ibamt bagi orutg yang bemlal

Pada semua apa )ang telah Aku sifati mengenai kodrat Ttrhan dan keagungan-

Nya, sungguh mengandung dalil-dalil yang menunjukkan kepada keesaan-Np

dan mengandung pelajaran bagi orang-orang )ang berakal sehat.

Mitiluo lrlwlaqnaakum : Dari padanp (bumil Kani meniadilun lamu.

Dari bumilah l(ami menciptakan nuthfatr (sperma, sel telur) dan kemudian

berproses menjadi manusia.

Wa fiihu nu'iidttkum : Dan kqadonya l{ami menguburlant lamu.

Setelatr meninggal, I(ami mengembalikan kamu ke bumi dan kamu kembali

menjadi tanatr.

Wa minlut rukh-riiukurn tonmtan ukh-rua : Serta dari padanya l{ami
mengeluarlan lannu selali lagi.

Dari tanah (kubur) itu pula Kami mengeluarkan (menghidupkan) kamu pada

kati yang lain, dengan menyusun kembali bagian-bagian tubuhmu png telah

hancur, yang telah bercampur kembali dengan tanah. Kami kemudian
mengembalikan roh kepadamu, lalu Kami mengumpulkan kamu di padang

Mahspr.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini Allatr menjelaskantarya jawab antara Musa dan Fir'aun.
Setelah menerima perintah dari Allah, Musa dan saudaranla, Harun, segera

menemui Fir'aun dan menlampaikan perintah tersebut. Maka pada saat irulah

terjadi tanp jawab antara Musa dan Fir'aun.

Ada riwalat png menyebutkan bahwa lama sekali Musa tidak dibenarkan

masuk ke istana menemui Fir'aun. Sesudah mendapatkan izin masuk terjadilah

tarya jawab png dikisahkan oleh Allah ini.

,i

I
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683

(56) Dan sungguh, Kami telah memper-

lihatkan semua aYat Kami kePada

Fir'aun. Maka dia telah mendus-

takannya dan dia enggan tunduk
kepada kebenaran.

(57) Dia berkata: "Apakah kamu datang

untuk mengusir kami dari negeri
kami dengan kekuatan sihirmu,
wahai Musa?"

(58) Biarlah kami mendatangken 5itoi1

png seimbang dengan sihirmu, maka

tenhikanlah suatu waktu di antara

kami dan kamu Png akan kita tepati

bersama. Pertemuan itu hendaklah

dilaksanakan di suatu tempat Yang
datar.

(59) Musa menjawab: "Masa yang dite-

tapkan bagimu untuk berkumPul
adalah Pada hari rala Niruz dan

hendaklah manusia dikumPulkan
pada waktu matahari lslah ting$i"'

(60) Maka pergilah Fir'aun, lalu dia pun

mengumpulkan segala kemamPu-

ann)a, kemudian datanglah dia.

(61) Musa berkata kepada tukang-tukang
sihir. 'Celakalah kamu. Janganlah

kamu membuat-buat kedustaan
kepada Allah Png meqababkanDia
akan membinasakan kamu dengan

azab-Np dan sungguh orang )ang
membuat kcbohongan terhadap Allah
tidak akan memPeroleh keme-
na.gil."

(62) Maka mereka pun saling berbantah

atas urusan masing-masing. Namun

mereka sangat merahasiakan isi
pembicaraanrya.

(63) Mercka berkata: 'Sesungguhnya dua

orang itu adalah dua nrkang sihir yang

bermatsud mengeluarkan kamu dari

qY;(K6acdtclt$

VJ:gG.;\WJ6
@;div!e,
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negerimu dengan kekuatan sihirnla
dan akan meleqapkan kepercapan-
kcpercalaan )ang paling unggul."

(64) Maka kumpulkanlah segala keboleh-
anmu, kemudian {xtanglah kamu
berbaris-baris dan suqgguh meirdapat
keinenangan pada hari ini orang )ang
dapat mengalahkan lawanrya.

(65) Mereka berkata kepada Musa: 6.Fli;8foK;;fW6A3;,$16
"Wahai Musa, apakah kamu yang -(
mencampakkan (melemparkan) ter-
lebih dahulu atau kami )ang terlebih
dahulu mencampakkanqa. "

(66) Musa menjawab: "Irbih baik kamu
png lebih dahulu nslsempakkan."
Maka seketika itu tali-tali dan tong-
kat-tongkat lang mereka campakkan
terbaSang oleh Musa (dari pengaruh
sihir) bahwa tali-tali {2a lengkal-
tongkat itu akan berjalan.t2

(67) Maka Musa pun merasa ketakutan
dalam hatinp.

(6e)

IGmi (Allah) berfirman: 'Tbnang-
kanlah hatimu, janganlah takut,
sesungguhnp kamulah )ang mem-
peroleh kemenangan."

Campakkanlah apa yang ada di
tangan kananmu (Musa), supaya
menelan segala apa yang telah
mercka lakukan. Sesungguhrya apa
yang telah mereka lakukan itu
semata-mata tipu dap nrkang sihir
dan tukang sihir itu tidak akan
6smperoleh kemenangan di mana
saja dia berada.

(70) Maka tukang-tuk4ng sihir itu pun
trxduk dan bersujud, serala berucap:
'I(ami telah beriman kepada Tbhan
Hanrn dan Tbhan Musa.'

(71) Fir'aun berkata: 'IGmu membenar-
kannya sebelum aku mengizinkan

(68)

,,y(ft+s{;
"vffi?rL.Tvift

@J13Lt dtdfrst

'W;&t?-rtg$tj;.J6
@,F€tb?;Y{w

a5:Gr6t6!,5;suS

qh55;)6s4i166*.'iAw

qFltg,aX u

12 Kaidon doogan S.2: al-Baqarah, 102.
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kepada kamu? SesungguhnYa dia
pastilah gunrmu )ang telah mcngajar

ilmu sihir kePadamu. Akan aku
potong tangan-tanganmu dan kaki-
laHmu secarabersilang dan6ig akan

menyalib kamu di Pohon-Pohon.
Sungguh kamu akan mcngetahui
siapa di antara kita png lebih kcras

azabtya dan lebih kekal."

(72) I\rkang-tukang sihir itu berkata:

'Kami sama sekali tidak menguta-

makan kamu atas keterangan-
ketarangan (bukti mukjizat) Yang
telah datang bpada tami. IGmi sama

sekali tida! mengutlmakan kamu
atas Tbhan )ang telah menjadikan
kami, male berbuatlah ape )ang zhn
kau Perbuat. SesungguhnP kamu

bisa mcnguasai (menindas) kami
hanfa di drmia saja."

(73) 'Sesungguhrya kami telah beriman
kepada Tbhan, supala Dia meng-
ampuni dosa-dosa kami dan dosa

sihir yaqg kau Patsakan kami unnrk
mengerjakannla. Allah ittr lebih baik

dan lebih kekal."

(74) Sesungguhnya orang )ang datang

kepada Ttrhannla, sedangkan flix
dalam keadaan berdosa, maka dia

akan memPeroleh jahanam. Di
dalamqa dia tidak mati dan tidak
hidup.

(75) Barangsiapa datang kepada Allah
dalam keadaan beriman dan
mengerjakan amalan-amalan salch,

maka merekalah Png memPunPi
derajat Png tinggi.

(76) .6itu surga-surga yang kckal, png
di bawabn5a mcngalir sungai-sungai'
(penghuninla) kckal di dalamnP.
Inrlah pembalasan Yang diberikan
bpada orangorang Png membersih-

kan diri.
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TAFS!R

wa laqod orainathu ao-laotinoo kullahoala kadz4zsba wa abaa : Dan
sungguh, Kani telah memperlilntkan semwt ayat Kaili kqada Fir'antn.
Makn diatewt mendutakawtya dan dia enggantunfukkqada trcberumn.

Sungguh, Iomi (Atlah) telatr memperlihatkan kepada Fir'aun semua tanda
kebesaran-I(u png menunjukkan kekuasaan Iemi dan kenabian Musa. Tetapi
Fir'aun tetap mendustakanrya dan enggan nmduk kepada kebenarannp

Boleh jadi tanda-unda mukjizat png dimaksudkan dalam tyat-tyatini adalatr
'tanda-tanda mukjizat png sembilan.' a

8gal4 aji'tatua li tnkh-rijanaa min ar4hinu bi sihrika !o4 nnttsot, :
Dia berlata: %pakah kamu datang urxuk mangusir karni dart negeri lanni
dengan lrclomtan sihirmu, walwi Musa?'

Fir'aun berkaa kepada Musa, ketika dia telah mengetahui kebenaran png
dibawa Musa dan dia takut kaumnla akan mengikuti Musa: "Apakatr kamu daang
dari tempatmu (Madpn) dengan mengaku bahwa kamu seorang rasul rhhan
bernrjuan untuk mengusir kami dari negeri ini dengan kekuaan sihir dan tipu
dalamu? Lalu kamu nrendatangkan suatu tanda (alat) untuk mempengaruhi
manusia agar mengakui kenabianmu sehingga kamu dapat menundukkan hujjah-
hujiahku dan merebut kekuasaan kami."

Fa bru'tiyantwka bi sihrim mits-lihii : Biarhh lanni mendatanglan sihir
yang seimbang dcngan sihirmu.

Demi Allah, kata Fir'aun lagi, kami akan mendatangkan sihir png serupa
dengan sihirmu untuk melawan sihirmu karena kami juga mempunpi apa )ang
ada padamu. Janganlah kamu teftipu.

Faj'al bairunaa wa bairuka mau'idal laa rufthJifintuu ruhnu wa laa
anto: Mala tentukanlah suatu wabu di annm lami dan lannuyang alan
kita tqati benanu.

Tentukanlah \{aktun}a di suatu tempat untuk menantang sihirmu dengan
sihir png ada pada kami.

Malraown suwot = Pertemuant itu hendalclah dilakarwtant di srntu tenpat
yang datar.

13 Lihet S.l7: al-Israa', 101.
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Hendaklah pertemuan itu dilakukan di suatu tempat png datar dan lapang,
lanjut Fir'aun, agar masing-masing dari kita dapat mendatanginla dan tidak ada

alasan untuk tidak mendatangirya.

Qgola mau'idttkum yaunuz ziinoti wa oy ynlt-syamn ,utwu dhniltu :
Musa mmjavvab: 'Masayang ditaqfun baginu untuk berfumpul adalah
pada lnri ruya Niruz dan hmdal<lah manusia dihnnpullutt pada walau
matalwri telah ting gi.'

Musa mer{auab: 'Waktu png kamu kehendaki untuk berkumpul adalatr
pada hari rala Niruz. Pada hari itu seluruh raklat Mesir berkumpul. Hendaklatr

semua manusia dari berbagai penjuru negeri dikumpulkan bersama-sama dengan

ahli sihir png mahir di seluruh kerajaan ini."
Memilih waktu )ang memungkinkan semua orang berkumpul, sedangkan

waknrnp ditentukan pada waktu Dhuha @agi sebelum matahari di tengah) supEa
seluruh rakpt berkumpul merupakan hari kemenangan agama Allah dan menjadi
pembicaraan segenap raklat.

Fa tawallaa fir'aunufa janu'a kddalwt tsurn na atw : Maka peryilah
Fir'antn, lalu dia puil menguntpulkan segala lrarumprunnya, kcmadian
datanglah dia.

Maka Fir'aun meninggalkan tempat terjadi anla jauab tersebut, dan mulailah
dia memerintatrkan aparatnla menyrapkan semua tukang sihir dan perlengkapan
png diperlukan untuk menantang Musa. Pada hari png ditentukan, dia datang

bersama aparatnla dan pejabat-pejabat kerajaan, sedangkan raklat png datang

berbaris di sebelah kanan dan kiri gelanggang. Tidak lama kemudian datanglatr
Musa yang berjalan menggunakan tongkatqa, dengan disertai saudaranya, Harun.
Para tukang sihir, seluruhrya berdiri berbaris di depan Fir'aun.

Sgttt lahum muusat wailakum laa tafiaruu 'alallaahi ka4zibanfa yu-
shitohnn bi h4zsabin : Musa berkaa kqafu tul@ttg-tukong sihir. " Celnla
kamu. langanlah kamu membuat-buat kedustaan kqada Allah yang
menyebabknn Dia akan membirwsakott kamu dengan azab-l'lya.'

Wa qad klwaba manif tarat : "Dan sungguh orang yang membuat
l<ebohongan terlwdq AllaL tidak alant manperuleh kemerungan."

Musa mulai menantang tukang-nrkang sihir dengan mengingatkan sikap
mereka. 'Sungguh binasa orang{rang png membuat kebohongan terhadap Allah
atau terhadap rasul-Np dan mereka sama sekali tidak akan memperoleh
kemenangan atas usahanla dan tidak pula akan mampu mencapai apa )ang
dimaksudkan. Oleh karena itu, janganlah kamu membuat kebohongan terhadap
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Allah, supala kamu tidak mengalami apa )ang menimpa onmg{nng png berbuat
kebohongan kepada Allah.'

Fa tanaozt'uu ammhutn fuinalwn wo asotrun rufiwu : Mala meruka
pun saling berbantah atas untsail masing+nasing. Nanwn meruka sangat
merulas iakon isi p anbicaraarurya.

Sesudah mendengarkan apa )ang diucapkan Musa, para tutang sihir itu pun
bermuslawarah dan saling berbisik dengan sesamanla. Bahwa mereka mengatakan
apabila dalam arena ini dirinSa kalxft, mereka akan mengikuti Musa. Waktu
Musa mengatakan: 'Celakalah kamu. Janganlah kamu membuat kebohongan
terhadap Allah", banlak di antara mereka png berbisik-bisik dengan sesirmanla
bahwa Musa itu bukanlatl tukang sihir.

Ada png mengatakan bahwa yang mereka bisiktan adalah pernlataan di
bawah ini:

Qaaluu in lua4zntni la soahiruani ywiidotni ay yukh-rijahm min ar
dhiht n U sihrihirnot wa yadznabaa U llwifuofihonul mtt-laa = Meruka
berkata: 'Sesunggultttya dra omng itu adalah fua tufung sihir yang
bennfuud tncngel.wrkan karru dai negerinw dorgan kchntan sihintya
dan alant melenyqkan kqercayan-kq ercayaan yory paling unggul.'

T\tkang-ilkang sihir itu berkata deng;an scsamanla: "Orang ini dan sadaraqa
adalah dua tukang sihir png sangat mahir. Mereka bermaksud mengusir kamu
dari negerimu dan merampas kekuasaan dari tanganmu atau mengikis habis jalan-
jalan yang kamu telah tempuh."

Fa<jmi'uu ktiilafum tsuntma'tuu slwffog : Maka hnpulkanW segala
lcbolelnnma, kemudian datanglah kanw berbaris-furis.

Oleh karena itu, kata mereka selanjutqa, maka marilah kita mengumpulkan
segala kemampuan png ada pada kita untuk meftrntang Musa dan Harun. Marilah
kita bersama-sama menghadapinla, agar mereka takut terhadap kehebatan kita.

Menurut lkrimah, mkang sihir png dikerahkan oleh Fir'aun sebaqak 900
orang. Mereka itu terdiri ari 300 orang dari Persia, 300 orang dari Romawi, dan
300 selebihrya dari Iskandariph. Al-Qur'an tidak menjelaskan berapa jumlatr
tukang sihir itu.

Wa qod atldwl yawru matb ta'lot = Suttggrit mandqat kemerungan
pada hart ini omng yang dqu mangalahkan louanrya.

Padahari ini, kata sesama tukang sihir, )ang memperoldr kemenangan adalatr
orang )ang bisa mengalahkan lawannla. Jika kita )ang mefirng, maka kita akan
mendapatkan hadiah yang banlak dan akan menjadi orang )ang dekat dengan
raja. Jika Musa png menang tentu akan memegang tampuk kekuasaan.
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Qoaluu yaa muusot immaa an tulqiya wa irnmao an nakuutu awwala
man alqru : Merela berlata kqada Musa: 'Walni Musa, qakah katnu
yang mencarnpakkan (mela nparkan) terlebih fuhulu aau lanni yang terlcbih
dohulu Wry mmcanpaklrawtya. "

Setelah tukang-tukang sihir itu selesai menyiapkan segala perlengkapannla,
maka mereka datang berbaris menghadap Musa, lalu berkata: 'Wahai Musa,
kamu boleh memilih, apakah kamu dulu png mencampakkan apa )ang ada padamu
atau kami dulu prlg mencampakkan apa )ang ada pada kami."

Mereka menghadapi Musa dengan sopan santun dan dengan merendahkan
diri seakan-akan Allah telah mengilhami mereka supala bersikap demikian.

Qgnlo fol alquu : Musa menjmtab: "Izbih fuik knnu yang lebih dahul.u
mencampakkant.'

Musa memang mengingini supaya merekalah yang terlebih dahulu
memperlihatkan kemahirannla dalam bersihir.

Fa i4zta hibaafulrum wa t-shiyyultwt ya*luyyalu ibihi min sihrihim
awuhu tw' u : Iulaka s ekaika itu tali-tali dot tongkat-tongkat yang mereka
cwnpakkan terfuyng oleh Musa (dari pmgaruh sihir) balwa tali-tat don
tongkat+ongkat itu akan berjalan.

hra tukang sihir itu pun melemparkan segala apa )ang ada padarya, tali-tali
dan tongkat, lalu terkhEallah di mata Musa batrua ali-tali dan tonglat itu berjalan
berubah menjadi ular.

Suatu pendapat menerangkan bahwa mereka telah mengisi tali dan tongkatnla
dengan air raksa pqg apabila terkena panas matatrari bisa bergerak-gerak.

Fa aqj as a fii rulsihii khiifutam muus ao : Maka Mus a pun me rus a ketahttan
dalam hatinya.

Ictika iur, Musa merasa agak takut juga, karena memang demikianlah tabiat
manusia, merasa gentar saat melihat sesuatu png menakutkan.

Qulrua 144 t0-kJuf : Katni AUil) befinrun: 'Tenanglantlah hatimu,
jonganW t&tt."
Tbtapi Allah segera menenangkan kegelisahan hati Musa: 'Janganlatr takut,

tenangkan hatimu." Ictika itu, hati Musa gelisah melihat apa )ang terjadi dan

melihat Fir'aun beserta para pejabat dan aparatnla bergembira ria menlaksikan
kehebatan para ftkang sihirnp. Dalam hatirya Musa berkata dengan @mas:
"Apakah png akan terjadi seandairya Allatl tidak menurunkan pertolongan-
Nla?"
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Innakt antal a'laa : "sesungguhnya kamulah yang memperoleh
kemenangan.'

Engkau akan dapat mengalatrkan mereka, tegas Allah selanjutrya. Engkaulah

png akan memperoleh kemenangan, karena kemenangan png gemilang adalah

bagi orang-orang )ang bertakwa.

Wa alqi maa fii yarniinikt talqat mat slwu'tttt : Canpak?,anhh apa

yang ada di tangan klnonmil, syp6ya menelan segala apa Wng telah merela

laful(an.

Campakkan (emparkan) tongkat png kau pegang pada tangan kananmu,

demikian Allatr memerintahkan kepada Musa menghadapi permainan para tukang

sihir. Tiba-tiba ular pun berjalan, tetapi tidak seperti ular-ular tukang sihir. Ular

Musa terus menelan semua ular tukang sihir dalam waktu cepat.

Inrumaa sluru'uu luidu s aa-hirin : Ses ung gufutya ap a Wng t elah me rela
lafukan itu semata-mata ttpu daya rukang sihir.

Menpksikan mu\iizat Musa, para pengikut Fir'aun terkejut. Batlkan semua

omng, termasuk ftkang sihir, melakini bahwa ilmu sihir tidak bisa berbuat seperti

inr, tidak dapat menelan ular-ular mereka. Itu adalah semata-mata kekuatan Ilahi

png telatr menciptakan mukjizat ini.

Wa loa yuflihtts saa-hfua lwi{,su atw : Dan nlung sihir iru fidak alan
memperuleh kemenangan di mana saia dia bemda.

Tirkang-tukang sihir tidak akan memperoleh kemenangan, bagaimanapun

mereka berusaha, karena mereka mengerjakan sesuatu )ang tidak berhakikat.

Fa ulqiyas salwmtu sqijadan qaaluu aa-nunrun bi mbbi luaruuru wa

,nuusot : Mala tulcottg-tukottg sihir iru pm tunfutk dan benujud, semya

berucap: 'I(ami telah beriman kqada Tfuhan Harun dan Tfulwn Musa."

Setelah ular-ular tukang sihir ditelan habis oleh tongkat Musa, maka para

tukang sihir merasa pkin batrwa Musa itu adalah rasul lang benar, dan sama

sekali bukan tukang sihir. Seketika itu, bersujudlatr mereka kepada Allah, seraya

berkata: "I(ami beriman kepada Tbhan png memiliki alam ini, pkni Tbhan

Musa dan Ttrhan Harun."

Alangkatr ajaibrya kejadian ini. Mereka melemparkan tali-tali dan tongkat-

tongkat mereka untuk menlatakan keingkaranqa kepada kebenaran. Kemudian

mereka bersujud untuk mensyukuri Allah.

Berkata Ibn Abbas: "Pada permulaan siang mereka adalah tukang s_!!ir png
masih kufur, tetapi pada petang harinp telah menjadi syuhada pngi berbakti

kepada Allah." Mulai saat inl, Musa pun memperoleh pengikut, tidak hanya
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berdua dengan Harun. Sebalikrya, Fir'aun tidak menghadapi orang per orang,

hanya Musa dan Harun, tetapi menghadapi baryak orang.

Qgala oa-manturn qablt an u4zttu lakum iwuhuula kabiintkunul la-
dzii 'allamakumus sihru -- Fir'aun berlala: 'Kamu memberurkannya

sebelum aht mengizinkan kqada l@rut? Sesunggultnya diapastilah Surumu
yang telnh mengaiar ihnu sihir kqadamu.'

Untuk melepaskan diri dari keadaan )ang sangat sulit itu, Fir'aun berkata

kepada para tukang sihir png telah beriman: 'Kamu telah berbuat dua kesalahan,

kamu tetatr beriman kepadarya sebelum kamu berpikir. Maka imanmu itu bukanlah'

berdasarkan kepada peryrelidikan png mendalam. IGrena imanmu tidaklah dapat

dihargai dan kamu sebenarnla adalah murid-murid Musa dalam ilmu sihir. Kamu

telatr bersepakat menunjukkan kelemahanmu untuk mengembangkan seruann1a. "

Fir'aun menlatakan demikian karena dia bermaksud untuk membawa

persoalan ini dari bidang mukjizat ketuhanan kepada bidang persihiran.

Sebab, Fir'aun sesungguhnya mengetahui bahwa Musa telah lama
meninggalkan Mesir dan bermukim di Madpn sejak kecil dan kembali ke Mesir
baru saja. Selama berada di Madpn, dia tidak pernah berhubungan dengan

tukang-tukang sihir, apalagi menjadi gurunla.

Fah-uqah4hi'anru aidiyakum wa ariuhhtm min lfiilaafin : Alant aht
potong tangan+angailnu don laki-kakimu secam benilang.

Aku bersumpah, ujar Fir'aun kepada para atrli sihirnla, bahva aku akan

memotong tanganmu dan kakimu secara bersilang. Yaitu, jika memotong tangan

kanan, m2ka pemotongan kaki dilakukan pada kaki png kiri, sedangkan tangan

kiri dengan kaki kiri.

Wa ta u-slullibannfum friiuiztru'in nakh-li : Dan aht atwt maEatib
lumu di pohon-pohon.

Unqk menambatr keaibanmu, aku akan menlalibmu di pohon-pohon kurma.

Menurut fernlataan Ibn Abbas, Fir'aunlah orang pertama yang meryalib manusia

dan mengazab orang dengan cara itu.

Wa h ta'lamuntu oyyunott a-syaddu 'a4ztabaw wa abqaa : 'Sungguh

lannu alan'mengetalui siapa di antetm kita yang lebih kems aznbtrya dan

lebihle]@l."

I(amu, watrai tukang-tukang sihir, akan mengetahui siapa yang lebih keras

azabnla, aku atau Musa.

Qaaluu lan nu'tsit*t 'alaa maa iaaarutt mirul Wiluati : Tltfottg-
rulang sihir iru mmjmtab: 'Kami sanw selali tidak mengutamalan lamu
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(Fir'aun) atas keterungan-keterungan (buloi mu$iznt) Wry telah datang
lcqada l(ami."

I(ami, jawab para tukang sihir atas ancaman Fir'aun, tidak akan
mengutamakan kamu dan tidek melebihkan kamu atas apa png telatr datang
kepada kami dari Allah melalui tangan Musa, pitu melalui berbagai mukjizat
)ang di antaranla berupa mukjizat tongkat,

Firman Allah ini memberi pengertian bahwa Fir'aun meminta tukang-tukang
sihir supa5a kembali tunduk kepada dirinp dan meninggalkan Musa. Jika mereka
tidak mau atau menolak permintaannla, Fir'aun akan melaksanakan ancamannla
itu.

Wal la4zii fa4tumrua : Konri sann selali tidak mengutaru*an kmu
atas Tfula n yang telah maf adila n kami.

I(ami tidak mengutamakan kamu terhadap petunjuk )ang telah datang kepada
kami, dan terhadap Ttrhan png telatr menjadikan kami karena Dialah png berhak
menerima ibadat kami, bukan kamu.

Oleh karena mereka meyakini bahwa Fir'aun akan melaksanakan ancamannla
jika mereka terus beriman, mereka pun berkata:

Faq4hi mm anta qat4hin : Mala berbuat lah q a wg alant lau lahttett.

Berbuatlah apa )ang kamu ingini dan apa png dapat kamu perbuat, kata
para ahli sihir kepada Fir'aun selaqiutnp. Sebab, ancamanmu tidaklah akan
menggolahkan iman kami dan kemantapan hati kami.

Inrumaa taq4hii haa4zihil lrqaatail dun-yu : Sesunggufutya tamu bisa
menguasai (menindas) lwni hanya di dunia saja.'

IQmu @ir'aun) harya dapat berbuat kepada diri kami. Apa png kau kehendaki
hanplah masalah hidup di dunia ini saja, sedangkan kami tidak menghendaki
dunia ini, tetapi menghendaki 'darul baqa'" (dunia abadi). Kamu hanp dapat
memotong tubuh kami atau membunuh kami, tetapi iman dan kepkinan kami
sedikit pun tidak bisa kamu sentuh.

Innoa oamannot bi mbbinaa li yagh-firt lanaa klu4hatyaanuo wa rnaa
oh-ruhnrut'alaihi mirus sihi :'sesmggututyv lami telah beiman kqada
nthnn, supaya Dia mengampuni dosa-dosa lami dan dosa sihir yang lau
pal<salan kqada lami untuk mengerjala wtya.'

IGmu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kami, tidak dapat memalingkan
kepercayaan kami, karena kami telah beriman kepada Ttrhan Allah dan
membenarkan risalatr Muhammad. Kiranp Allah akan mengampuni dosa-dosa
kami, dan dosa sihir png kami lakukan karena paksaan darimu.
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Wallaahu trlwilaw wa abqaa : 'Allah itu lebih baik dan lebih l<elal.'

Allah itu lebih baik darip.ada kamu. hmbalasan dan pahala-Np lebih kekal'

Tidak ada keterangan yang nlata uatrwa Fir'aun benar-benar akan menjalankan

ancamannla itu. Tetapi pJrnlataan Ibn Abbas dan ulama-ulama salaf png lain

menl,ebutian batrwa para tukang sihir itu pada pagi hariqa masih menjalankan

profesirya sebagai tukang sihir dan menjadi syuhada png berbakti pada petang

irarirya,'menguatkan penOapat bahwa semua tukang sihir dibunuh oleh Fir'aun.

Inruhuu mo! ya'ti mbbahuu muiriman fu inru lahuu ialwntuma lu
ymuutufrihuL wa loa yalryoa : sesunSguwa orutng yang datang kqada
-hlthmS, 

sdangkot dia datam keadaan berdosa, mal@ dia akan morp eruleh

jatunam. Di datamttya dia tidak mati dnn tidak hifury'

BarangSiaga meninggal (menemui Alrttl dalam keadaan berdosa atau dalal
keadaan fanr,inata U.gir)" disediakan jatranam dan di dalamrya dia tidak mati-

mati lagi, tetapi tidak-pula dalam keadaan hidup png lpajar. Dia menderita

kesakitan )ang imat singat, seakan-akan mau mengakhiri hiduprya' lbtapi dia

terus-menerus merasakan kesakitan )ang tidak ada kesudahannla.

wa may ya'tihii mulmfiun qad 'amilash shaalihoatifa uloa'ilu lahumud

dami aann'ulaa :. furungs iqa fuang kqada Allolt dalon lceafoan berfuon

dan- mengerj alanr anwWr-atraWt saleh, makn merclatah yang mempunyai

demiat yang tinggi.

Barangsiapa meninggal dalam keadaan beriman dan mengerjakan amalan-

amalan satin di dunia, mam Aa memperoleh derajat png paling tinggi, derajat

png diperoleh Para nabi.

fantuatu ,dnin tqirii min tahtitul anlttaru khaalidiiru friLaa - Yaitu

surga-surga yang-l@l@l, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai,

@enghuniltYa) kekal di dalawry.

Derajat png tinggi itu adatatr masuk surga )ang kekal, yang di bawah F.T:
tamarrya mirgAir sungai, yang airrya sangat jernih dan para penghuninla kekal

di dalamrya.

Wa dualikniazta-u man taztkhu : Itulnh pembaksan WS diberilatt

kqada ofttn7'oftmg yang membenihlan dii'
IGmenangan png diberikan kepada mereka adalatr pembalasan png diperolett

atas kebersihan diri dari kotoran-kotoran kufur dan kotoran dosa.
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, KESIMPULAN

Dalam ayat-tqt ini dijelaskan batrwa Allah telatr memperlihatkan kepada
Fir'aun tentang anda-tanda png menunliukkan keesaan-Np dan rng menurfuk
kepada kenabian Musa. Namun Fir'aun tetap berlaku kufur.

Allah juga meqielaskan tlpu dala Fir'aun png diatur untuk mematahkan
seruan Musa, dengan mengundang para tukang sihir pada hari Niruz. Ictika
mendengar pernlataan Musa, para tukang sihir png didaangkan oleh Fir,aun
untuk melawan Musa bermuslauarah, tetapi pembicaraan dalam muspwarah itu
mereka sembunyikan. Hanya se@ra lahiriah mereka mengatakan batrwa Musa
dan Harun adalah dua tukang sihir png akan mengusir mereka dengan kekuatan
sihirnp.

Ictika mereka berhadapan dengan Musa dan telah memulai dengan permainan
sihirnya, Musa sebenarnla juga merasa ketakutan jika tidak mernperoleh
pertolongan dari Allah untuk melamnpara tukang sihir. Maka Allatr menurunkan
wahyu untuk menenangkan hati Musa. IGtika akhirnp Musa png memenangkan
adu kehebaan tersebut, para tukang sihir menyrcrah dan beriman. Hal ini membuat
Fir'aun mengancam mereka untuk memotong tangan dan kakinla secara bersilang.
Namun para tukang sihir memandang sinis ancaman itu. Bahkan merefa
mengatakan, Fir'aun hanya bisa menguasai dirinya secara lahiriah, tetapi tidak
dapat menguasai jiua dan hati mereka. selain itu, dengan hati png mantap
mereka mengatakan pahala png diberikan oleh Allah tidak bisa dinilai harganla.
sebab, dalam surga sebagai pembalasan atas iman dan amal saleh, mereka
mendapat nikmat png belum pernah dilihat oleh mata, belum pernatr didengar
oleh telinga, danjuga belum pernatr tergores datam hati.

(77)

684

Dan sungguh Kami telah mewah-
yukan kepada Musa: 'Bawalah
hamba-hamba-Ku berjalan pada
malam hari dan ambillah untuk
mereka jalan yang kering di laut.
Janganlah kamu takut mercka akan
menyusulmu, jangan pula takut
kaxam (di laut)."11

It{aka Fir'aun dan laskanrya segera
mengejar mereka, lalu Fir'aun dan

"1Q/.J64;.JLY#J:{*,qAah,y{t;"s
@wY,361

$t:vfr#Ptr1Wf.ffi
(78)

r1 Kaithn deogan S.?: al-Araaf, 160.



lwt6 Surat 20: Thaahaa 2551

(7g'.)

(80)

(81)

la$rarnya itu ditunrp olchair lautdan
tenggelamlah mereka semua.

Fir'aun rclah mcn5esattan kaumnla,
tidak meinujuki merela hpada jalan
png lunrs.

Wahai Bani Isail. IGmi (Allah) telah
melepaskan kamu dari sotenrmu
(Fir'aun) dan Kami telah berjanji
dengan kamu di sebelah kanan bukit
Thur dan Ikmi tclah menurunkan
kepadamu'manna' dan'salwa'.
Makanlah kamu dari makanan-
makanan png baik )ang telah I(ami
rczckikan kcpadamu dan janganlah

kamu melampaui batas atas rezeki-
Ku, lalu (meryebablan) kamu ter-
timpa kemaraban-Ifu. Barangsiapa
tertimpa kemarahan-Ku, maka
tersungkurlah (masuklah) dia ke
dalam neraka.

(82)sesungguhnyai.:::::::1.i::qri61,3w,yriVqi;$W{,4f
sangat mcngampunl semua orang
png bertobat dan beriman, serta
mengerjakan amalan yang saleh,
kemudian dia juga mempcroleh
penmjuk."

TAFSIR

W laqad auluinu iloa mtnwaa an osri bi ffuodii W tib ltlutt, tluariqan
fil fuhri yafusd loo ta-ftfrttfa damkaw wa laa takh-syaa : Dott xmgguh
Kami telah maualtyukon kqada Musa: "Baltwa lamfu-lwtttfu-Kr berialan
pada nulan han dan ambillah untuk mercla jalan yang kcriny di lnut.
Janganlah kamt tafut merckn alant menyusulmu, janganpula tahtt karum
(di lailt)."

Setelah Allah mengizinkan Musa kembali ke negeri kelatriranrya png
diperintatr oletr Fir'aun dan membebaskan Bani Israil dari penindasan orang-

orang Mesir, maka Allah meuahyukan kepada Musa supala pergi meninggalkan
Mesir pada malam hari, sehingga tidak diketahui oleh Fir'aun dan aparatnla.
MusabersamaBani Israil berangkatlah dari Mesir sampai LautMerah. Tbrnlata,

&@Y
qs\iZt't6g;;ig

';{ffi6i€i;f$:ie*f*.V
'#99;'fr'ty'ar,*

@j$,6ill

I5-^;;7f 51i1ffi1,y,{,{Uit
@d;:6

It Kritkm dmSnn bigirn akbto S.25: al-Rrrqgn.
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kepergian Musa tetap saja diketahui oleh tentara Fir'aun png kemudian

mengejarnla. Ictika Musa dan pengikutqa tcrdesak, Allah menyuruh Musa

memukulkan tongkatnla ke laut, )ang membuat airnya tercibak membentuk jalan

png bisa dilalui orang. Maka Musa bersama Bani Israil png terdiri dali L2

kabilatl itu langsung meryaberangi laut lewat jalan yang terbennrk berkat mukjizat

tongkat Musa. Allatr menyuruh Musa supEa menenangkan hatirya dan tidak

usatr khauratir akan dapat disusul oleh Fir'aun dan tidak usatr takut akan karam

ke dalam laut.

Fa atba'ahum fir'aunu bi iuruudih.ii fa glw-syiyahtnt mitul yamrni ,noo

gtw-syiyahum : Mala Fir'aun dan laskanrya segem mangeiar merela,

lala Ftr'aun dan taskamya iU dirurup oleh air laut dan tenggelanWt merukn

semru.

Begitu Fir'aun mengetahui kepergian Musa dari Mesir bersama Bani Israil,
paka dia langsung memerintahkan pejabatrya untuk segera mengerahkan tentara

untuk mengejarnya. Dia berkata: "Mereka yang lari itu hanla berjumlah kecil,

sedangkan kita berjumlatr banyak." Fir'aun dan tentararrya pun hampir berhasil

mengejar Musa, ketika Nabi itu tengatl menlrcbcrangi laut. Mclihat Musa dan

pengikutrya menlaberangi laut, Fir'aun langsung mcngikutirya. Dia meryangka
jalan png dilalui di laut itu merupakan jalan umum png biasa dilewati. lbtapi

ketika sampai di tengatr, sedangkan Musa bersama pengikutnp telatr sampai di

tanah seberang, air laut png terbelah kembali menlatu, dan Fir'aun bersama

tentaranla pun tewas tergulung air laut. Ictika akan karam itulah, Fir'aun
menlatakan keimananrya kepada Allah.l6

Wa adtulla fir'anout qaumahuu t 4 n0o4 hadoa : Fir' anm telah menyesalant

laumnya, tidak meruniuki mercla kqada ialan yang lurus.

Fir'aun telah membaua kaumnla ke jalan )ang sesat, baik dalam masalatt

agama ataupun atfiirat, dan dia tidak menunjuki mereka kepada jalan )ang lurus

png mendatangkan kebajikan.

IGmudian Allatr menyebut nikmat-nikmat-Nla )ang telah dicurahkan kepada

Bani Israil.

Yaa banii isrua.iib qad a4iafuu*un min 'aduwwihntt : Walwi Bani
Ismil Kami (Allah) telolt t ulqaslwr lannu dari saerwnu (Fir'unr).

I(ami (Allatl) telatr membebaskan kamu dari penindasan Fir'aun dan kaumnla,

wahai Bani Israil. Mereka membunuh anak-anak lelakimu dan mengaibkan
perempuan-perempuanmu .

16 Baca S.10: artlnu, 90.
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Wa woa'adruakwn jaanibath thuuril aimaru : Dan Kami telah berianii
dengan l@rut di sebeWt knrun bukit Tlrur.

Kami memerinatrkan Musaunuk membana kamu @ani Israil) pergt bersama-

sama dengan dia ke Thursina supEa Kami berbicara dengan Musa, sedangkan

kamu hadir di sisirya, lalu kamu juga bisa mendengar pembicaraan itu (antara

Musa dan Allatr). Hal itu terjadi di sisi bukit fitur png menghadap ke Laut
Merah. Ketika itulah Allah menurunkan Kitab Thurat.

Wa ruanhua' ahihrmul maww wos s alw aa : Dan Kanti t elah msurunkrt
kqadamu omoniln' don osatwa'.

Kami menurunkan untukmu umanna' (makanan semacam halwa )ang turun
dari langit) dan 'salwa" (sejenis burung yang berguguran), lalu kamu
mengambilrya sebaryak png kamu perlukan.

Krhu miit@tmm mat mzoqnoahrm : Malantlah konu dari nakanor
makonan yang baikyang telah Kani rezekilun lcqadamu.

Wa laa toth-gtwa frihi fa y&ilb 'abiktm glwdlwffii : Dan ianganlah
lannu melmtpaui futas atas ruzeki-Kt, lalu (ntotyebabkan) lutnu tenirnpa
lcerrurulnn-Kt.

Janganlah kamu melampaui batas dalam mempergunakan rezrki png Aku
berikan kepadamu dan janganlah pula kamu mengufuri nikmat-IGt. Jauhkanlah
dirimu dari perbuatan maksiat, karena apabila kamu melampaui batas dan tidak
mensyukuri nikmat, maka kamu akan tertimpa kemurkaan-I(u.

Wa nay yahlil 'alaihi glu4luhtila qd.luwaa : Bamngstqa tertimpa
kemarulwn-Kt, maka tenunghtrlah Qrusuklah) dia ke dolam rumka.

Siapa yang tertimpa kemarahan-Ku, maka sungguh dia telah celaka dan binasa.

Dia tersungkur ke dalam 'haawilah" : perut neraka jahanam.

Wa innii b Sluffaarul li man tooba wo ot-maru wa 'anib shulilun
*wnnuh tofui = Sesnggulnw Aht bour-berur soryat magontptoi sqwa
oflmg yang berubat dan berinun, serta mmgerjakan anulan yang saleh,
lretrudian dia j uga mernp eruleh petunj ulc

Aku memberikan ampuftrn png besar kepada orang )ang bertobat dan

meninggalkan perbuatan berdosa, ikhlas beramal untuk-Ku dan menunaikan segala

ibadat png firdhu (uajrb) png Aku perintahkan, kemudian diapun memperoleh
penmjuk.
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KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan kesudahan Fir'aun dan kaumnla,
pitu karam di Laut Merah, ketika mengejar Musa lang pergi dari Mesir menuju
bukit Thur. Allah juga mengungkap nikmat-nikmat-Nla png diberikan kepada

Bani Israil, melepaskan mereka dari penindasan Fir'aun (seteru mereka) dan

menurunkan sebuah kitab yang mengandung spriat png harus mereka taati,
menurunkan 'manna' dan 'salwa" , serta menyuruh merekauntuk memakannla
dengan baik dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat.

685

(83)

(84)

Apakah ]rang menyebabkan kemu
segenr mendahului kaummu, wahai
Musa?

Musa menjawab: 'Mereka itu akan
datang di belakanglu dan alu segcra
menemui F.ngkeu, rvahai Tbhanku,
supaya bertambah keridhaan-Mu
kepadaku."

Allah berfirman:'Sesungguhnf
IGmi tclahmenguji kaummu sesudah

famu pergi mcninggalkan mercka,
dan mereka rclah disesatkan olch as-
Samiri."

Maka kembalilah Musa kepada
kaumrya dalam kcadaan marah dan

bersedih hati. Musa bcrkata: "Whhai
kaumku, apakah TUhanmu tidak
berjanji kcpadamu dengan suatu janji
png baiH Apafah suclah lema jxaji
itu, ataukah kamu berkehcndak 4gar
kamu ditimpa olch siksa Tbhanmu,
karcnanla lamu me4alahi janjitu?"

Mereka menjawab: "Kami tidak
menyalahi janjimu dengan kemauan
sendiri, tctapi kami tclah membawa
beban pakaian-pakaian cmas bangsa

Qibti, lalu kami mcncampakkanqa
kc dalam api. Dcmikian juga as-

@,*;.u.!;jiiiir;.ru;

6a!LW"Fe$t;fis
@,;tfl

'#i!$-r'a;66i5gg!6
otur,)At

Wsw;;Jfri'€j
Wr^b&jf3;.1ffifi6

'Kfr\tl5g;tr'*t'F,fi{fi

WW$LILjwugt
Ai<tAgrir;jJt{-ruffi|

(85)

(86)

(821
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Samiri, mcncamPakkan aPa Png ada

bclsaman5a."tr

(88) Maka as-Samiri mcngeluarkan untuk

mercka scckor anak sapi dari beban-

bcban itu, scekor anak saPi Png
mcmprmpi suara scperti suara sapi'

Idu b€rlatalah as'Samiri dan kawan-

kawannya: 'Inilah Thhanmu dan

Ttlhan Musa Png rclah dituPakan-

nla.'
(89) Apakah mereka tidak mcngambil

pelajaran bahwa anak sxpi itu tidak
dapat mengcmbalitan sosuatu ucapan

kcpada mcrch dan tidak mcmiliki
scsuatu kcmudaxatan dan tidak pula

suatu kctnanfratan bag mereka.

qtl$t6l
rAlVsVX6G.9".il'{fr

e,#uAufly

\r*errsri;ifi
61fr,1thn',*Ei

TAFSIR,

wa mu alalafu ,an qaumiktw mu$a4 = Al,akahyang muyebabkot

kanw segett nrcndalultri kotonnut, wahai Musa?

selama rnasih berada di Mesir, Musa telah berjanji kepada Bani Israil bahwa

apabila Allatr rlatr membinasakan Fir'aun, mah Allafu akan memberikan beberapa

6ping loh png di dalamnya memuat pesan-pesan dan perintah png menjadi

pedoman bagi Bani Israil dan keurunannya

Setelatr Fir'aun dibinasakan, Musa pun memohon kepada Allatr agar diberi

sebuatr kitab. Maka Allah menyunrtr Musa berpuasa tiga putuh hari, png kemudian

ditambatl sepuluh hari, sehingga semuanla menjadi empat puluh hari.

Ictika Musapergi ke tcmpatpng telatr dijanjikanunnrk menerima apa )ang

Oiminarya inr, m'aka-dia mefangloi Harun menjadi penggantiqa. Musa pergi

bersama 70 naqib @emimpin golongan). Hal ini juga telatr diterangkan dalam

surat al-Araaf.

Akan tetapi Musa mempercepat perjalananrya dan teninggallatr naqib-naqib

itu di belakangga, karembelffu sangat ingin bertemu T[han. Maka ketika

ditanydkan fepaOarya: 'Apakah png menyebabkan kamu mendatrului mereka,

setringga tertinggallah naqiU-naqitmu dan kanru berjalan sendiri?"

agab hum ulaai .alat a$afii : Musa me4iautab: 'Mercla itu akan

dowtg di belakanghr."

r? Krith de[gn S.20: Thaahar rc(}'l(}l'
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Mereka akan datang menyusul, singgatr di ath-Thur.

wa 'qiiltu ilaiko mbbi li ur4ttoa : oDan aht segem mencmui htgknu,
wahai Tfultanht, supary benambah lceridtuan-Mu kqadaht.',

Sgola fa inrua qod fatamoa qaumakt mim fu,dika wa a4lulWumus
soamiriyyu : Allah berfirman :'sesungghnp Koni telah menguj i katunnu
sesudah kanu peryi maninggalkan mcreka, dan mereka telah disesakan
oleh as-Samiri.'

As-samiri adalah seorang dari kabilah samiratr )ang menlrmbah sapi. Nama
lengkapnya Musa ibn z-hafut as-Samiri. Dia berpura-pura masuk ke dalam agama
Bani Israil, sedangkan hatinya masih lekat dengan penyembatran sapi. fuau
ajakan as-samiri itu dengan cepat diikuti oletr sebagian warga Bani Israil.

Ada png berkaa batrwa Musa berjanji akan kembali kepada Bani Israil
png ditinggalkannla setelah berada di bukit Thur selama 30 hari. Ictika 30 hari
telah leuat dan Musa belum juga kembali, as-samiri berkata: -penl,ebab Musa
tidak memenuhi janjirya karena bersamamu sekarang terdapat pakaixn-pxlcdan
emas orang-orang Qibti png kamu bawa. hdahal pakaian itu traram uagimu."
As-samiri menyuruh mereka membuang semua pataian itu ke dalam api, oan oi
antara pakaian emas itu terdapat patung seekor anak sapi terbuat dari Lmas.

Fa ruja'a ,nuusot iloa qaumihii ghadhbaiilw asifan : Mala lemfulilah
Musa kqada koilJrarya daram kcadoan mamh dort benedih rwi.
IGtika kembali dari bermunajat di bukit Thur, Musa sangat maratr dan sangat

bersedih, menlaksikan kaumnya mengingkari Allatl dengan-menyembatr patu-ng
anak sapi karena hasuan as-Samiri.

riua5at png meqebutkan batrwa ketika Musa kembali dari bukit Thur,
dia mendapatkan kaumrya sedang berteriak-teriak dan menari-nari di sekeliling
panmg anak sapi. Maka-Musa berkaa kcpada z0 naqib lang bersamanla: -Ini
adalah suara fitnah." Adapun sebabnla Bani hrail ,ro"i, dipengaruhi otetr as_
samiri, karena sebelumrya mercka sangat lama rclah hidup bersama orang Mesir
)ang menlambah berhala. pernah, ketika rclatr meninggalkan Mesir dan-tiba di
daerah baru, mereka meminta kepada Musa 4gar dibuatkan patung png bisa
menja$ selembatrannp. 'Buatlah untuk kami seouatr nrhan, sr.g.inre,ira i*g-
orang Mesir )ang mempunpi beierapa tuhan.'

W yoa qaani alam ya'idkum rubhtkum wa'dan rusarun : Musa
berkaa: 'walni kaumht, qakah Thtamurtfukberjanji kqadaru dangan
suatu janjiyang tuik?"
Bukankatr Allah relah berjanji dcnganmu dengan suatu janji png baik? Dia

berjanji akan memberikan ar-Thurat png meng;andung slari; O* nrm.. Selain
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itu juga berjanji akan memberikan pahala png besar di akhirat. Bahkan Dia
berjanji batrwa kamu akan m:rmpu menguasai orang-orang png kuat.

A fa4rutlo' ahiktonul' oh.du arn arfrum ay y ahillt' aloikwn gtw4habum
mir mbbikum ta aldrlafium mau'idii : Apalah sudah lanu ianii in,
ataulah kanw berkehendak agar lurnu ditimpa sib,a Thhamut, knrerwnya

konu maryalahi janjihr? " .

Musa berkaa lagi: 'Apakatr kamu @ani Israil) merasa terlalu lama menunggu

kedaanganku, sehingga tidak sabar lagi dan kemudian melupakan janjimu png
telatr kau perbuat denganku bahwa kamu akan tetap dalam agamaku, sampai aku

kembali dari tempat menerima lhurat. Ataukah kamu memang sengaja melakukan

sesuatu png meryrebabkan kamu ditimpa azab oleh Allah?"

@luu mga akhlofnot mau'idtkn bi nakilua : Merekn maniawab:
'Kami tidakmenywlahi janjinu dengan kemawn sendiri."

Mendengar perkataan Musa itu mereka menjawab: 'Kami tidak menplahi
janji png telatr kami perbuat denganmu untuk teap dalam agamarm atas kemauan

kami sendiri. Iqmi telatr berbuat meryrcmbah patung anak sapi karena tipu dala
orang. Kami tidak dapat mempertahankan diri untuk tetap dalam kebenaran.

Kami terdorong oleh kesalahan )ang kami lakukan."

Ylh loakbaua hwnmihaa au zn4flrrn min ziimil Wt nifr p4znfnulua:
Taap i koni t elah mpJt fuwa befun-befur, dai p ataiana alaian a nas fungs a

Qibti, lafu kani mencampakkanny ke dalan api.

Akan tetapi, tambah mercka, kami dapat dipengaruhi oleh as-Samiri. IQmi
membaua pakaian-pakaian emas orang Mesir )ang kami pinjam seuaktu kami

akan pergi dari Mesir dengan alasan batrwa kami akan berhari ra1a. As-Samiri
berkata batrua Musa tidak dapat kembali tepat pada uakunla, karena kesialan

akibat pakaian-pakaian itu. Dia menyuruh kami membuat lubang, lalu kami
membuat api di dalamnya dan melemparkan semua pakaian emas pinjaman itu
ke dalam api. Anjuran itu kami lakukan.

Fa fu4ztalika alqoas soamiriyy = "Mal(a demikian pula as-Saniri,
mencampak*an apa Wg afu pada dirinya.'

fu akluqia lalnon libn jasdal lalnu Huwunn = Maka as-funiri
mengefuarkanuntuknweka seekor aruksqi furi fufurbbefun itu, seekor

anaksqiyang nonpwtyui stnm sqerti suam sapi.

Maka As-Samiri membuat sebuatr patung anak sapi png bahan bakunp dari
emas )ang didapat dari pakaian-pakaian pqg dilemparkan ke dalam api tersebut.
htung anak qapi itu tentu saja tidak bernlawa, tetapi bersuara seperti suara sapi.
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Menurut pendapat asy Spikh Abdul Watrhab an-Naiiar, dengan ulahqa itu

as-Samiri dapat mendatangkan pailng seekor anak sapi png belum pernah mereka

lihat sebelumrya. Mengambil semua emas dari Bani Israil dan mencampakkannp

ke dalam api hanyalah suatu tipu da5a.

Fa qadua lwa4ztt ibaht*um wa ilaahu rnu.usao Ia rusry : Lalu
berlatatah as-Samii dan low,an-kawarutya: *IniWr Tttlwrunu dan TVlnn
Musa yang telah difupaknwtya. "

Sesudatr itu dia mengeluarkan sebuah paftng anak sapi png bermbuh dan

bersuara seperti suara sapi. Bisa jadi, munculnla suara itu karena di dalam tubuh
patung itu telatr dipasang suatu alat atau seperti dikatakan oleh Abdul Wahhab

an-Najjar, saat iru as-Samiri memang meryrediakan seekor.sapi png kemudian

bersuara saat Bani Israil datang meryaksikannp, se.hingga percaplah patung itu
bersuara sapi dan kepercalaan itu kemudian diikuti oleh png lain. Kata as-

Samiri: 'Watrai Bani Israil, inilatr Ttrhanmu dan Ttrhan Musa png sedang dicari
oleh Musa. Tetapi karena dia telah lupa kepada T[rhann1a, maka tersesatlah Musa

dalam perjalanan. Atau inilatr Tbhanmu, dan Musa lupa menerangkannla."

A falaa yarunu ollaa y uii' u iloihim qaubw w a loa y amliku lohwn dlwnaw
wa laa rufaa : Aptalult mercla tidak mengantbil pelaiamn balwa atwk
sapi iru fidak dapa mengembalikan sesualu ucqan kqada merckn dan

rtdak numiliki sesuotu kenufutuan don tidakpuh suatu l@tutfoatu kqada
merela.

Allah membantah perbuatan mereka )ang mengikuti as-Samiri, serala

berfirman: "Apakah merekatidak berpikir bahwa patung anak sapi io tidak bisa

menjawab pertanlan-pertanlaan mereka dan tidak bisa bercakap-cakap dengan

mereka. Tidak mempunlai kemudaratan ataupun kernanfaatan, maka bagaimana

dia bisa menjadi Ttrhan?"

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan tentang apa )ang terjadi antara Dia
dan Musa, ketika Musa sampai ke tempat png ditentukan di bukit Thur sesuai

dengan janji yang telah disebutkan dan apa )ang terjadi dari fitnah Musa as-

Samiri lang menyebabkan Musa marah dan bersedih hati sewaktu kembali dari

bukit Thur. IGmudian Allah menerangkanpembuatanpatung sapi dari perhiasan-

perhiasan emiui )ang bisa berbicara, lalu dia dan kawan-kawannla berkata: 'Inilah
Ttrhanmu, Ti,rhan Musa." Altatr membantatr pendapat mereka dengan menlatakan

patung anak sapi itu tidak bisa berbicara.
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686

(90) Sebelum Musa kembali, Harun
berkata kePada mereka: 'Wahai
kaumtu, sesungguhnya Allah men-

coba imanmu deirgan anak lembu ini.
Dan sesungguhnYa T\rhanmu ini
adalah Allah \ftng Maha kmurah,
maka ikutilah dan taatilah Perin-
tahku."

(91) Mercka mcnjawab: 'IQmi tidak alan
meninggalkan sesembahan ini. I(ami
mengaMitan diri kePadan5a, samPai

Musa kembali kePada kami."

(92) Musa berkata: 'Wahai llarun, apa

yangmc, ghalangi tamu ketika kamu

melihat mereka tclah sesat?"

(93) 'Dari mengikuti aku? Apalah tamu
tidak menaati Perintahku?"

(94) Harun menjawab: 'Wahai anak
ibuku. Janganlah kamu memegang
janggut dan kepalaku, sesungguhnya

aku takut kau akan mengatakan
'Tblah engkau ceraiberaikan Bani

Israil dan engf,au tidak memperhati-

kan ucapanlu."

(95) Musa bertanya: 'Apakah png tamu
perbuat, wahai Samfui?"

(96) Samiri menjawab: "Aku mengetahui

apa png tidak dibtahui oleh mcreka.

Atu telah menggcnggam sehumpuk

pasir bekas jejak pesuruh Tbhan, lalu
aku mencamPakkann)a dan sede-

mikianlah hawa nafsuku telah
mcndorongku melakukan itu. "

(9? Musa berkata: 'Pergilah kamu.
Sesungguhnya hukuman bagimu
dalam kchidtrpan di drmia ini, yaitu

cngkau mcngaakan 'Jangan scntuh

aku' Sesungguhqa bagimu zudah

ditetapkan masa )ang tidak daPat

kamu hindari. I ihatlah bpada mhan
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(sesembahan) yang kamu terus
mengabdikan diri. Sungguh kami
akan membaka-)a, kemudian aku
sebar debuqa kc dalam laut."

(98) Sesungguhnya Ttrhanmu adalah
Allah, png tidak ada tuhan melain-
kan Dia, yang ilmu-Nya meliputi
segala sesuatu.

ffi"dr+'U19'fi55
l---u

';9iti1s'lvir'{1W
@rui,irb'*e,

TAFSIR

wa laqad qaab lahum haanaanu min qablu yu qaumi intwmaa finintumbihii : sebelum Musa kembali, Harun bertean kqada merela: .watni
leilmhl s esung gultnya Ailah mencoba (moryuj 0 in ott u dengan anak tcmbu
ini.

Sebelum Musa kembali, sebenarnya Harun telah berbicara dengan para
penyembah anak sapi itu. Dia memberi nasihat kepada mereka: " wahai taumtu.
Sebenarnla kamu difitnatr, kekuaan imanmu dan kemantapan beragamamu dicoba
atau diuji, agar diketahui siapa png benar-benar beriman di antara kamu dan
png tidak beriman."

wa inru rubbakumur mhmoanu : Dan sesungguhnya, Tlfianmil ini adatnh
Allah Yang Malu pemumh."

T[han png menciptakan kamu dan menciptakan segala sesuatu, sebenarnla
adalah rhhan png ratrmat-Np meliputi segenap makhluk. selain itu juga )ang
telah memberikan kesempurnaan tubuh dan kesempurnaanroh dan segataiesuatu
png membahagiakan mereka di dunia dan akhirat.

Fttabi'wnii wa a4hii'uu amrii : 'Mal@ ihttitah dan taatitah peintahht. ,'

Maka, kata Harun selanjutnla, ikutilatr aku dan janganlah kamu mengikuti
jalan-jalan setan dan u€pan as-samiri, tetapi taatilah ahr. Aku adalatr 6r-9
png jujur dan berlaku belas kasihan kepadamu.

Qoaluu lan rubmha 'ahihi 'aa-kifiitu tuttoa yarji,a ilainu muusaa :
Merelu menjawab: 'I{ami tidak akan meninggalkan sesembaltan ini. Kami
mengabdilan din kqadanya, sampai Musa tcemfuli kqada l@mi.,
Ajakan Harun tersebut langsung dijawab oleh para penyembah anak sapi

dengan tetap akan melakukan perbuatannp itu, sampai Musa kembali. -Kami
akan terus menyembah anak sapi hingga Musa kembali, apakatr png akan dia
katakan dan bagaimana pendapatnla tentang hal ini." TeLpi maksud mereka
png sebenarnya dengan jawaban itu hanplah berdalih saja.
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Qaala yaa haatantnu maa manL'akt idz ru<itahum dhalluu. Allaa

tattabi'ani : Musa berkata: 'Walni Harun, apalah yang matglwlangi lamu

tetil@ lamu melitnt merelatelalt sesat? Dari mmgihtti aht?"

Setelah Musa kembali dari bermunajat di bukit Thur, beliau sangat kecewa

mendapati kaumrya kembali kufur dengan menlrcmbah anak lembu. IGta dia:

'Wahai Harun. Apakah yang menyebabkan kamu tidak mengikuti aku dan tidak

bertindak keras terhadap orang-orang lang menyeleweng. Apakah tidak lebih

baik kamu memerangi mereka, karena kamu png mengetahui perbuatan mereka.

Jika aku berada di sini waktu itu, tentulah aku akan memerangi mereka seketika

itu juga. Atau mengapa kamu tidak menyusul aku ke bukit Thur bersama orang-

oranglang masih tetap beriman uaknr kamu melihat sebagian dari mereka kembali

sesat?"

A fa'a-sluita amii : 'Apalah lamu tidak menaati perbtahht?"

Apakatr kamu menlombongkan diri dari mengikuti aku, tanya Musa lagi

kepada Harun, sehingga kamu mengingkari perintahku? I(etika berArya demikian,

Musa memegangi janggut dan kepala Harun serta menarikrya.

Qgata yabru umrna laa ta'khttdz bi liltyatii wa laa bi ru'sii : Harun

menjawab: 'Walwi arwk ibuht. Janganlnh lamu memegang ianggut dan.

kqalaht."

Harun menjawab kemaratran Musa dengan nada orang 16ng meminta maaf

atas kesalahannya. 'Janganlah kamu memegang janggrtku dan janganlah kamu

menarik kepalaku, " ujarnla.

Az-T;trfla$rspri mengatakan bahwa Musa memang orang )ang sangat keras

dan pemarah kepada orang )ang merusak agama Allah. Maka beliau tidak dapat

menahan diri, ketika melihat kaumrya menyembatl anak lembu. Padattal mereka

telah meryaksikan tanda-tanda mukjizat png besar png diOnjukkan oleh Musa.

Selain memegangi janggut dan menarik kepala Harun, ketika memarahi Harun,

Musa melemparkan loh-loh Qembar-lembar catatan) Thurat png dipegangnya.

Dia pun terus menghardik saudaraqa itu, lang tidak ubahrya seperti menghadapi

musuh.

Kemudian Harun menjelaskan sebab dia tidak bertindak keras terhadap

kaumnla, seperti dimaksudkan oleh Musa.

Innii khn-syiitu an taquula funaqta bairu banii isrua-iib wa lam taryub
qaulii - "SesilflB4ufutya aht tahfi lamu alan mengatal@n 'Telah englau

cerai-bemitwn Bani Ismil dan mglau tidak memperlwtilan perkntaanht. "

Aku tidak memerangi mereka, jelas Harun, karena aku takut nantinla kamu

akan menlatakan batrwa aku telah menceraiberaikan Bani Israil dan menimbulkan
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perang saudara. Aku takut kamu akan mengatakan bahua aku tidak memperhatikan
perintahmu. Oleh karena itu aku menanti sampai kamu kembali untuk
menyelesaikan keadaan ini.

Sesudah mendengar penjelasan Harun dan keterangan dari kaumnp yang
semuanla menlalahkan as-Samiri, Musa pun memfokuskan pembicaraannya pada
as-Samiri.

Smbfa mat kluth-buka yaa saamiriyy : Musa benanya: "Apatah yang
lwmu p erbuat, walwi Saniri ? "

Qgola ba-shurtu bi moa bm yab-shuruu bihii : Samiri menjawab: 'Aht
mengaahui apayang tidak diketahui oleh mereka."

Musa kemudian menanyai as-Samiri, dan Samiri menjawab: iAku telah
melihat apa )ang tidak dilihat oleh Bani Israil dan aku mengetahui apa png
mereka tidak ketahui." I(ebanpkan ahli tafsir menlatakan batrwa makna firman
Allah ini adalatr: 'Aku melihatJibril ketika datang untuk membinasakan Fir'aun.
IGadaan itu tidak dapat dilihat oleh Bani Israil."

Fa qabadh+u qabdlutam min atsarir rusuulifa rubadz+uhoa : Aht telah
menggenggam setumpuk pasir belas jejak pesuruh Tfuhan, lalu aht
mencampaklawrya.

Menurut pendapat kebanpkan atrli taftir, ketika Samiri melihat malaikat
Jibril datang untuk membinasakan Fir'aun, maka dia pun mengambil segenggam
tanah bekas kendaraan png ditunggangi Jibril, lalu dia melemparkannya ke
pakaian-pakaian emas png telah dicampakkan ke dalam api.

Kata Mujahid: 'As-Samiri mencampakkan apa )ang ada di tangannla ke atas
pakaian Bani Israil, lalu menjadilatr pakaian itu seekor anak sapi lang bersuara.'

Jelasnya, aku (Samiri) menggenggam segumpal tanah bekas telapak kaki
kuda Jibril, maka di mana saja aku meletakkan tanah tersebut, hiduplah barang
itu. IGtika aku melihat Bani Israil memintamu supaya dibuatkan ruhan,
sebagaimana para penlambah berhala mempunyai beberapa tuhan, tertariklah
hatiku membuat berhala anak sapi itu.

Wa lu dznalikn sawwalat lii rufsii : "Dan sedemikiantah hawa nafsuht
telah mendorunght melahtlun itu."

Abdul wahhab an-Naliar berpendapat dalam kitabnp eastnshur Anbiyaa'
bahwa makna ucapan samiri *Aku menggenggam tanah bekas Rasul, lalu akan
mencampakkanrya" adalah: 'Aku pernah mengikuti pelajaran Rasul dan hukum-
hukum tauhid png dibana oleh Musa, kemudian aku melepaskan kepercalaanku. "
Pemahaman seperti inilatr png diberikan oleh Abu Muslim.
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Jelasnya, ketika Musa mencela dan mengecam Samiri karena usahanp

menyesatkan manusia, as-Samiri menjawab :

.Aku mengetahui batrwa ag:rma png kamu anut bukan a$adrna yang benar

dan aku memang telah mengikuti sebagian dari agamamu, kemudian aku

melepaskannla."

Soala tadz twb fa inru laka fil lwyaati an taquulL laa misaasa : Musa

iertan: *peryilah lumu. Seswggufutya huhtman bagimu dalam ftehifupan

di dnia ini, yairu englau mengatalant 'langan senfiih aht"'

Setelah menerima penjelasan dari as-Samiri, maka Musa memerintahkan

Samiri supala pergi. IGta dia: 'Pergilah kamu dari kalangan kami dan pergilah

ke mana kamu suka, serta sepanjang hidup kamu akan dijauhi oleh manusia'

I(amu juga akan senantiasa menjauhkan diri dari manusia, sehingga tidak ada

seorang pun )ang mau mendekati kamu."

Kata Muqatil: 'setelatr Musa memerintatrkan as-Samiri dan keluargarya

pergi meninggalkan perkampungan Bani Israil, maka dia berkelana di padang

gurin." Oemitiantatr keadaan dia di dunia, sedangkan keadaannp di akhirat

ddelaskan oleh Allatr berikut ini.

Wa inrw lakn mau'idal lan nlch-lafahuu : Sesunggultnya bagimu sudah

ditetaplan ruNa yang tidak dapat lannu hindari.

Sesungguhnla bagimu ada suatu masa, )aitu hari kiamat, png kamu tidak

bisa mengilak. Di sanalatr kamu akan memperoleh azab yang setimpal dengan

kejatratan ftemaksiatan) png telatr kamu lakukan.

wan-zhur fua itouttikat l*4zii ztulta 'aluihi 'aa*ifal h ruiwriqantuhuu
t s umrrw la rurcifannahuu fil y ammi rusfru -- Lihat lgh kq ada tulnn yan g

lumu tents maryabdila n diri. Sunggutt kani akan membakantya, lremudian

aht sebar debwtYa ke dalan hut.

Sekarang lihatlah tuhanmu (berhala) yang selama ini kau tekun

meryrembatrnla. Aku akan membakarrya dan aburya akan aku'sebarkan ke dalam

taut. pan Musa kemudian benar-benar menjalankan apa )ang diucapkan itu.

Inrumna ilaahuklnr,ttltoattd la4zii laa ilaalu illat huwa : Sesung guhrtya

Tlttwrunu adalah Allah, yang tidak ada tulwt melainkon Dia.

Bukankatr patung anak sapi itu adalatr tuhanmu. Sesungguhqa T\rhanmu

adalatr Allatr png mempuryai segala sifrt kesempurnaan. Dialah png berhak

menerima ibadat dan ta'ztrim @enghormatan), karena tidak ada tuhan selain

Dia.
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wasi'a kulla syaiin fbua : yailg itma-W meliputi segala sesudu.

Dialatr png mengetahui segala sesuatu dan png meliputinp. oleh karena
itu, berhajatlah atau memohonlatr segala sesuatu kepada-Np, sedangkan dia
tidak menghajati (memerlukan) kepada siapa pun.

Apabila kita memperhatikan kisah Musa dari aualrya, dari a5at ke-9 sampai
alat 98 ini, nlatalah batrua kisah ini dimulai dengan tauhid png suci dan diakhiri
dengan tauhid pula.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini Allatr menjelaskan batrwa Bani Israil mendurhakai Musa.
Musa mengecam saudaranya, Harun, png dianggap membiarkan Bani Israil
menpmbah anak sapi dan keuanran (alasan) png dijelaskan oleh Harun tidak
bisa diterima oleh Musa. pada akhirnp Allah menerangkan perkataan as-samiri,
si pembuat patung anak sxpl, dan bagaimana Musa telah mengusirrya dengan
meqielaskan siksa pqg bakar dircrimanla di dunia dan akhirat. Allah juga
menjelaskan tindakan apa )ang dilakukan oletr Musa terhadap anak sapi-itu.
Pada akhir sekali Allatr menerangkan bahwa T[han ]ang benar adalatr Tghan
png meliputi segala langit dan bumi, bukanlatr benda mati png tidak dapat
berbicara.

687

(99) Demikianlah kami mengisahkan
kepadamu rcntang rivalat rmat-umat
png telah lalu dan sungguh l(ami
memberikan kcpadamu sebuah kiab
peringatan dari sisi IGmi.rt

(100) Barangsiapa yang berpaling dari
padanya, maka pada luri kiamat dia
akanmennikul beban dosa png berat.

(101) Mereka kekal di dalam sitsa dosa itu,
dan beban itulah seburuk-buruk
beban bagi mereka pada hari kiamat.

(102)Pada hari iru diriup sangkakala dan
pada hari itu pula lemi mengum-
pulkan semua orang kafir dalam
keadaan biru matanp.
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(103) Merekamerendahkan suara di antara

sesaman5a, serala berkata :'Tldaklah
kamu berdiam di dunia kecuali hanfa

sepuluh hari saja."

(104)IGmi lebih mengetahui apa yang

mereka katakan, ketika orang Yang
paling tepat penglihatannla berkata:
'Tidaklah kamu berhenti di dunia
kecuali hanya sehari."

(105) Mereka bertanp kepadamu tcntang

bukit-bukit, maka katakanlah:
'Bukit-bukit itu akan dicabut dan

dihancurleburkan oleh Tirhanlu. " re

(106) Lalu dibuat datar sampai menjadi
rata.

(107) IGmu tidak melihat padanya tanah

yang rendah dan tangan yang tinggi.

(108) Pada hari itu mereka mengikui orang

)ang menyeru. Mercka tidak sanggup

lari dari padanla. Dan tundullah
semua suara kepada Tirhan Yang

Maha Femurah. Kamu tidak daPat

mendengar suara lagi, kecuali suara

png berbisik-bisik.

(109) Pada hari itu tidak berguna lagi
qafrat selain dari orang )ang telah
diizinkan oleh Allah Yang Maha
Rahman dan diridhai perkataannya.

(110) Dia mengetahui apa yang benda di
depan mercka dan apa png bemda
di belakang mereka, sedangkan
mereka tidak mengetahuinp.

(111) Ttrnduklah semua gakhluk kepada

Tbhan yang hidup, png menPlesai-
kan semua urusan hamba-Np dan

zungguh rugi orang )ang memperse-
kurukan Allah.

(112) Barangsiapa mengerjakan amalan-
amalan yang saleh, ssdangkan dia
beriman, maka dia tidaklah takut
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kepada sesuatu penganiayaan dan
tidaklah takut haknla alran dikurangi.

(11 3) Demihanlah IGmi telah menurunkan
al-Qur'an dalam bahasa Arab dan
Kami menjelaskan semrn ancaman
Kami di dalamnp. Mudah-mudahan
mereka menjauhkan diri dari syirik
atau al-Qur'an itu menimbulkan
pelajaran bagi mereka.

(ll4) Maka, Maha Tinggi Allah yang
mempunyai kekuasaan lagi Maha
Besar. Janganlah kamu tergesa-gesa
membaca al-Qur'an sebelum selesai
diwahyukannya kepadamu; dan
memohonlah kepada Allah: 'Wahai
Tbhanler, tambahkanlah ilmu kepada
diriku ini."
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TAFS!R

Ifu-dualika naqush-shu 'alaika min ambaa-i maa qad sabaqa :
Demikianlah lfurni mengisahkan kqadanu tentailg rtwayat umat-umot yang
telah lnlu.

Sebagaimana IGmi (Allah) telah mengisahkan kepadamu renrang Musa dan
Fir'aun, begitulah Kami mengisahkan riwalat umat-umat png telah lalu. Di
dalam kisah-kisah itu terdapat ibarat dan pelajaran, selain cerita sejarah dan
keadaan umat-umat png telah lalu.

Wa qad oanhotkt mil hhtnrua dziktw : Dan sungguh Kami membertfun
kqadamu sehnh kitab pertngatan dari sisi l(ami.

I(ami benar-benar telah memberikan sebuah kitab dari sisi Kami, pitu ar-
Qur'an, png menjadi peringatan bagimu dan kaummu yang belum pernah
diberikan seperti itu kepada seorang nabi pun sebelummu.

Man a'rudha 'ordtu fa inruhuu yahmilu yaumal qiyaamati wizJaa :
Bamngsiapayang beryaling dai padanya, makapadn lnri kiamat dia atan
memihtl beban dosa yang bemt.

Barangsiapa berpaling (meninggalkan) al-Qur'an dan segala isinya, lalu
mengikuti petunjuk png selain al-Qur'an, maka dia akan memikul dosa png
berat, yang dia tidak sanggup memikulnp pada hari kiamat kelak.

semua umat )ang telatr tcrjangkau oleh keterangan al-eur'an, baik mereka
itu orang Arab ataupun bukan Arab, baik dari ahlul kitab ataupun orang-orang
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lainnla, maka al-Qur'an menjadi pembawa kabar takut (peringatan). Orang png

mengikutiqa memperoleh peumjuk dan orang plg meninggalkanrya atan tersesat

dan celaka.

Khaalidiitw fahi : Merclu l@kal dalan siba dosa itu.

Mereka akan kekal dalam menerima penderitaan azab dosa )ang tidak dapat

dihindarinp.

Wa san+ bhum yawnal qiyamrgti himlaa : Dan beban itulah seburuk-

buruk beban bagi merela pada lwri kiamat.

Yauma yunfa*lrufish shunti : Pada lwri ditilry sanglalala'.

Pada hari itu (kiama$ ditiuplatl sangkakala png kedua sebagai suatu tanda

bahwa manusia itu akan dibangkitkan dari kuburnla untuk dikumpulkan di padang

mahspr.

wa ruh-sywat muirimiilw yaumt-i4zin zurq(m : Pada lari itu Knmi

mengumpullutt semwt omng lufir dalam lreadaan biru matanya.

Pada hari itu digiringlah semua orang )ang berdosa ke padang mahspr

dalam keadaan mukanp hitam dan matarya biru.

Yata-ktwafMuutw baituhurn : Merel<a merendahlutt Suara di antara

sesamanya.

Ictika itu mereka berbicara bisik-bisik karena sangat takut.

Il labits-tum illat'asytat : Seraya berlata: 'ndaklnh tamu berdiam di

dtnia keamli harya squluh lnri saia.'

Oleh karena pengaruh huru-hara kiamat png sangat datr$at itu, maka mereka

merasa sangat singkat wakturya png dilalui di dunia. Demikian pula waktu png
mereka lalui di dalam kubur atau waktu antara dua kali tlupan sangkakala.

Nahnu a'bmu bfinaa yaquuluttrw idzyaquulu am4sahihum tlwriiqatan il
labilsaum illat yawnoa : Knmi lebih mengAaltui qa yang merela l(gtol(an,

l<etila oftmg yang paling tqat pmglilwtawtya berlata: 'Ttdaftlah lamu

berhenti di dtnia kcanli hailW sehari."

IGmi (Allatl) lebih mengetahui apa png mereka katakan tentang berapa

lama mereka berdiam di dunia, ketika orang )ang berpaling tepat perkiraannla,

di antara mereka berkata: 'Kami tidakberhenti di dunia, melainkan sehari saja."

Maksudrya adalah, merekaberdiam di dunia harya sebentar saja. Dunia, walaupun

telah dilaluinp dalam jangka waktu )ang panjang, melenati hari-hari dan malam
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yang terus beriringan dan silih berganti, memang dapat dipandang pendek jika
dibandingkan dengan hari kiamat.

wa yas<luurwlw 'anil jibaali fa qul yansifuhu mbbii rwsfaa : Merela
benanya kqadatnu tentang bukit-bukit, maka tatalanlah: "Bukit-bukit itu
alan dicabut dan dilwncurleburlun oleh Tfulwnkt.,

orang-orang musyrik bertarya kepadamu tentang apa )ang akan terjadi
terhadap bukit-bukit pada hari kiamat. Jawablah pertanlaan mereka itu, hai
Muhammad, bahwa bukit-bukit akan dihancurleburkan oleh Allah dan abunla
diterbangkan oleh angin.

Fa ya4znrulua qaa'an shaf-slwfua. I^qa tarua fiihaa ,iwajaw wa laa
amtoa : Inlu dibuat danr sampai me4jadi rua. Ifumu tidakmclihat padany
taruh yang rendah dan tangan yang tinggi.

Maka Allah menjadikan gunung-gunung itu rata dengan tanah )ang datar,
tidak ada sesuatu tumbuhan dan perumahan pun, tidak ada png mendaki dan
tidak ada yang menurun.

Yauma-idziy yafrabi'uttttd dta'iya laa 'iwaja hhur : pada hart iru mcreta
mengihtti orang yang mettyeru. Merela tidak sanggtry lari dart padanya.

Pada hari itu seluruh manusia memandang huru-hara kiamat dengan mengikuti
suara malaikat Israfil png diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan mereka
guna diberi hisab dan pembalasan. Mereka semuanla segera bangkit mendatangi
sang penyeru dan memenuhi perintahnya, tidak seorang pun yang bisa
menghindarkan diri.

wa kha-sya'atil ash-waatu lir mhmaani fa raa tasmo,u illaa lumsaa :
Dan tunduklah semua suam l<epada Tfuhan ynng Maha pemumh. I(amu
tidak dapat mendengar suam lagi, t<ecuati suom yang berbisik-bisik.

Pada hari itu tunduklah semua suara kepada Ttrhan yang Maha Irngkap
nikmat-Np dan tidak ada lagi suara )ang didengar pada saaiitu, selain suara
bisik-bisik. Menghadapi hisab, semua anggoa ubuh manusia memang menunduk,
suaranla pun lemah, dan dalam hatinp berkecamuk kegundahan dan kegelisahan.

Yauma-i4zil ha tanfa'usy syafaa'atu illaa man a4ziru bhur mhmaanu
wa ru4hiya lahuu qaulaa : pada hai itu tidakberyuna tngi syafaat setain
dari omng yang telah diizinran otehAltah yang Mahn Rahman dan diridhni
perlataannya.

Pada hari itu tidak berguna lagi spfaat bagi seseorang, kecuali spfaat orang
yang telah diizinkan oleh Allah unruk memberi spfaat da, o.ang png diridhal
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ucapannla. Atau pada hari im tidak berguna lagi syafiat, melainkan untuk orang

fnL AUenarfan memperoleh s,6fiat dan png diridhai pertataannya.

Ringkasqa, srmat barulah berguna bagi penerimaqa, apabila png memberi

syafrat ito t"fin mendapat izin dari Allah dan apabila Allatr meridhai ucapannla

yrrrg f"mo dari orang-orang png diberi spfrat untukrya'

Ya'bmu mu boiru aiiliitin va rrtu ktw$ahum wa laa yultii+htnttu

olmi urrr* : Db mangmhui opa ww beradt di dqan mercka dan apa

>"rrg brr"d" di belokani nwruka, sefungkon mercka tidak mngdaluitry,

Allalr mengetahui apa png berada di depan haqba;hamba-Nla dan apa

png di belakani mereka berkaitan deUgan unrsan dunia. Tldak ada seorang pun

png meliputi ilmu Allah.

llh ,andil.m$wrtufrt w qoyywotti = Iwrfrrkhlt semranalihl*kqafu
nyt o,lois iifury, yang maryl'esaikon semn utusan hanfu'W'

Tunduk dan berserah dirilah semua makhluk kepada Alah Ung Maha I(uasa

dan tenrs-menenrs hidrp dan tidak pernatr mati, serta terus-menerus meryelesaikan

segala nrusan hamba-NYa.

wa qd khaufu run lwnfu zhtthua : Dort swtggnh rugi orutg yttg

motPenehtukan'Allah.

Sia-sia dan rugilafi orang yang datang ke padang mahspr dalam keadaan

mempersekutufan 
-Al|rn, 

mengingkaxi nabi-Nya, atau meninggalkan perintah

Allatl serta tetap dalam kemaksiatan. Apa yang dilakukannp tidak akan

memperoleh Pahala.

wa moy yarmal mhosh slualihaotiwa huwa ma'mintmfaluya*hufu
,hdn;i wa lu hadh-tttu : tumngsiqa naryerjakan anwlanarulan
yang saleh, sedangkon dia pw berirnan, naka dia tidaklah tufut kqada

sesudu prugantawn dot tidoktah tfuhtt ltbbty afun difurungi.

BarangSiapa mengerjakan amalan-amalan saleh, sedangkan dia pun beriman

kepada anan, fepada-Rasul, dan kcpada kitab-kitab png diturunkan oleh Allah,

rnao A. tidak takut akan diania5a-dan mercka tidak pula takut akan dikurangi

kebajikannp. Tbgasnla, tidak ditambatr keburukanrya dan tidak dikurangi

kebajikannya.

wa ka&zrufu anulnodu qursrun 'ambiyyan : Dqnikionlgh Kami

teW merurunkon al-Qur'an dalon balusa Arub'

Oletr karena hari'atfiirat dan pembalasan amal adalatr hal-hd yang pasti

terjadi, I(ami pun menurunkan al-Qur'an png membana kabar gembira dan



2570 SIrd 20: thaahaa luz16

kabar menakutkan @eringata0 dengan bahasa Arab, agar dapat dipatrami oletr
orang-orang Arab sebagai umat ),:.ang pertama kali menerima kehadiran kitab
suci ini.

Kemukjizatan al-Qur'an adalah dari jurusan (segi) kebalaghahan
(kesasteraannla) png meqgalahkan semua ahli bahasa dan ahli sastera, nalaupun
mereka benatu untuk menentang kesasrcraan al-Qur'an. Orangorang }ang bukan
orang Arab, bila telah meyakini bahwa orang Arab tidak sanggup mendaungkan
seperti al-Qrr'an, walaupun mereka dimina berulang-ulang, maka mereka lakin
pula bahwa al-Qur'an itu dad sisi Allah.

Aau seperti IQmi menurunkan janji dan ancaman, serta penjelasan mengenai
hari kiamat, begitulah IGmi menurunkan al-Qu'an seluruhnla dengan susruran
bahasa Arab png tinggi.

Wa slwmfnoa fiihi mhul wa'iidi b'albhatn yfraquilru au yuMi*u
lalnan d*raa : Katni maqielaskan semuo an@rrutn di dalamnyu; madatb
rrudolwn mercka mafauhkott din dori syirik atau al-0ur'an m,emberikan
pelqiarut kqada nweka.

IGmi (Allah) telah menjelaskanberbagai macirm ancarum di dalam al-eur,an
secara berulang-ulang, supala mercka takut kepada Allah, menjauhi perilaku
syirik, menjauhi perbuatan maksiat dan perbuaun dosa. Aau supala al-eur,an
memberikan pelajaran dan peringatan png mendorong merera umuk mengerjakan
ketaatan, ketakwaan, dan ketakuan.

Fa ta'odallaaltd ttulihrl lwqqa : hlaho TtnSSi Ailatt Wg manpwtyai
kchnsaan lagi Malw Mur.
Maka Maha suci Allah, penguiua png berhak mengazab seseorang sebelum

diberi peringatan dan.sebelum dibangkitkan rasul.

Firman Allah ini mendorong kita untuk mempelajari al-eur,an dan
menerangkan bahwa segala macam ancaman dalam al-Qur'an adalatr siasat
kemhanan png mendatangkan fs[eikan di dunia dan aktrirat.

wa laa tolal bil qtrwi min qabli ay yuqdltu iiloika walEurtttu =
Jangmlah kamu terburu-buru membaca al-eur'an sebelum selesai
diwalryukan kqadarru.N

Janganlah kamu cepat-cepat membaca al-Qur'an sebaik png disampaikan
Jibril, tetapi tunggulah sampai Jibril selesai meqampaikan watryu kepada
Muhammad. Apabila Jibril menyampaikan al-Qur'an kepada Rasulullatr, beliau

20 l(ailho dmpo S.Z: al-Qiyaaoab, 17,18,19.
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terus mengikuti pembacaanrya, h n dcmi lafrl, kalimat demi kalimat, karena

takut akan terjadi ada kalimat png rcrlewatkan dari hafrlanrya. Allah menyuruh

Muhammad menunggu s4mpai selunrh wahp png disarpaikan oleh Jibril.

Dengartatr baik-baik kerika uahyu dinmnkan. Setelah Jibril membacakan,

maka kamu mengikuti pembacaanrya.

YIh qw rubbi dlnfr fhttu : Dot ntoltonlah kqada Allalt: "Walai Tlthanht,

tambahkanlah kqadafu ilma.'

Mohonlatr kepada Allah supa5a Dia selatu menambatlkan ilmu kepadamu.

Tidak usatr tergesa-gesa, sebab apa )ang diwahyukan kepadamu pasti kekal.

Diriwalatkan oleh at-T\rrmudzi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah berdoa

dengan ini:

it&v*'9;5|ir;9'Cv;*q.F'SJ
.r1()YA1;b$\'s'$Iio,YK:f"

' WJtai Tlthathl beriW &t ketnanfuutt fungot ibru yug telah hgknu ai arknt
kepafu.hr, fui ajarlah aht terrtotg apa yang memberi mor{aot kcpafufu datt

tambahlah ilmu untukht. Segab puii bagi Allah fulont segala keafuail. Aht
berlindntg did keryda Allal, dart keafuu pengluoti rntaka.o

Ibn Mas'ud, apabila membaca a5at ini, dia juga membaca:

"Walrai Tfuhorrht, tanfuhlah wtulhr iman fun pengertian, keyakinan fut ilrut."

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan kepada nabi-Np bahwa Dia
mengisatrkan kehidupan umat-umat png telah lalu, seperti kaum Ad dan T5amud,
bernrjuan menenangkan hati Nabi sarr. dan menghilangtan kegelisahanrya. Allatt
juga menerangf,an keadaan hari kiamat dan huru-hararya sefta keadaan onmg-
orang )ang berdosa pada hari itu.

Selain itu juga menjelaskan tentang pertan),aan-pertanlaan orang png tidak
beriman mengenai gunung di akhirat. Allah menjauab pertany,aan-pertanlaan

itu, bahkan juga menjelaskan persoalan lain.

.(JirVrWr(\taL1;ie-t1
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Sebagaimana Allah menurunkan tptr-ryat yang me4gandung ancaman )ang
menemngkan apa )ang terjadi pada hari kiamat, begiu pulalah Allah menurunhn
al-Qur'an seluruhnla, berbahasa Arab supa5ra mereka dapat memahamiqa. Pada

akhirqa Allatr menerangkan bahwa Dia dengan segala siftt kesempurnaan dan

suci dari siht-siftt kekurangan. Sesungguhrya Allah memelihara Nabi-Np dari
melupakan sesuatu wahyu.

688

(115) Dan sungguh sebelum ini, Ikmi
(Allah) telah memerintah Adam,
namun Adam kurang memperhati-
kannya. IGmi tidak mendapatinya
Adam punp kematran png teguh.a

(116) Ingatlah, kctika Kami bcrkaa kcpada

malaikat: "Bcrsujudlah kepada
Adam." Mereka somua bersujud,
kecuali iblis, dia enggan.

(117) Maka Ihmi berkata: 'Wahai Adam.
Scsungguhrya iblis itu adalah seteru
bagimu dan bagi istcrimu. Maka
janganlah iblis mcngeluarkan tamu
dari surga, ffiu c€lakalah kamu."

(118) 'Ihmu di dalam surga, tidak lapar,
tidak telanjang."

(119) "Tidak pula kamu memsa haus dan
menrsa Panas 6x12[xf fi drlamn]a. "

(120)Maka iblis telah mcmbuat keragu-
raguan kepada Adam, katanya:
lApakah tidak lebih baik aku
menunjukimu pohon khuldi dan
kepada pemerintahan png tidak elcan

leqap?"
(121)Maka Adam dan llawa pun makan

buah pohon (terlarang) itu, lalu
terbukalah auratnya. Kemudian
Adam dan tlawa berusaha mcnutup
dirinla dengan daun pohon surga.
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20 Kritho dongrn S.15: el-Hijr.
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Adam mendurhakai Tbhannp, lalu
kelinrlah jalanrya.

(|22)Kemudian Allah memilihnp dan
menerima tobamya serta me,mberiqra
petunjuk.

(123)Allah berfirman: "Thrunlah kamu
bersama-sama dari surga, sebagian

kamu bermusuhan dengan sebagian
yang lain. Jika datang kepadamu
petunjuk dari Aku, maka orang yang

mengikuti petunjuk-Ifu tidak sesat
dan tidak celaka."

(124)'Barangsiapa berpaling dari Qur'an
ini, maka dia akan menghadapi
penghidupqn png sempit. I(ami akan
mengumpulkan dia pada hari kiamat
dalam keadaan buta."

(125)Dia berkata: "Wahai Tirhanku,
mengapa Kamu mengumpulkan aku
dalam keadaan buta, padahal aku
seonmg png nSalang macanya.."2

( 1 26) Allah menjawab :'Demikianlah telah

datang kepadamu ayat-ayat Kami,
tetapi kamu melupakannp. Demi-
kian pulalah kamu, pada hari ini
dilupakan."

(127) "Demikianlah Kami memberikan
pembalasan kepada orang yang
berlaku boros dan tidak beriman
kepada apt-apt Tirhannla. Sungguh

azab aL{rirat itu lebih keras dan lebih
kekal."

@W'6ri;"g
ars6i-r$ag'r+3'r-:{+$,L

''ilG 
6;: :l-ffiC"rfutE ;t J,6

'i,;sl:rl17e:sug
@J4t;w6Gti;

"t-i6'1'lg"f):e,trAU;

@jg l;$ui'"!i;r;
afiritii{ti;;;r,q};lrglti

'!t$Y#\e$gtit!{X1t

@5$!6i.*$|rt*

TAFS!R

Wa laqad 'ahidnaa iba aadama min qablufa rusiya wa lam ruiid lahuu
'azmaa : Dan sungguh sebelum ini, Kami (Alkh) telah memerintah,Adam,

namun ,4dam htmng memperlatilannya. Kami tidak mendopatinya ,4dam

punya l<emauan yang t eguh.

Sungguh Kami (Allah) telah memerintahkan Adam serta Kami katakan
kepadanya bahwa iblis itu seterunya dan seteru isterinya yang berusaha

@Ji(il

22 Ksitlon dengan S.17: al-Israa' dan 5.16: ao"Nahl.
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mengeluarkan mereka berdua dari surga. Kami telatr melarang Adam untuk

mendekati pohon khuldi. Oleh karena setan ten$-menerus mengganggunla, Adam

sampai lupa kepada perintatr Kami dan tidak memperhatikanqa. IGmi mendapati

Adam sebagai orang yang tidak begitu teguh kemauann)6, sehingga dia dapat

diperdaya oleh setan.

Wa idz qutnot lit nulu-ilutk ittduu li aadanw fa saiaduu illat ibliisa
afut : htguWt, kdikn Kami berkaa kqafu malaikat:'&nujudlah kqada
Adam.' Mercka semrun benuiud, keamli iblis, dia enggan.

Ingatlah, wahai Muhammad, apa )ang terjadi waktu itu, supala jelas

kepadamu, bagaimana dia lupa, ketika Kami berkata kepada para malaikat:

'Bersujudlatr atas dasar memberi hormat kepada Adam. " I(emudian para malaikat

bersujud memenuhi perintatr I(ami, kecuali iblis, png tidak mau bersujud kepada

Adam.

Kisah Adam ini telatr disebutkan dalam surat al-Baqarah, al-Araaf, al-Hijr,

al-Israa', dan al-Kahfi, serta akan dijelaskan lagi dalam surat Shaad.

Fa qulnaa yaa aadamu inru hoa4ua 'aduwwul lakn wa li ztt4iika :
Malu Kami berlata: 'Walwi Adam. Sesunggulutya iblis itu adaWt seteru

bagimu dan isteimu."

Sesudatr jelas bagi Adam bahwa iblis itu mendurhakai Tbhan, tidak mau

menghormati dirirya karena dengki atau merryombongkan diri, Kami pun berkata

kepada Adam: 'IGtatruilah, iblis itu adalah seterumu dan seteru isterimu.

Janganlah kamu menaatirya dan berhatihatilah terhadap godaan-gpdaan iblis."

Falaa yukh-riianruhtmat mirul ianruti fa taslAao :'Mala ianganlah
ibtis mengehnrlran lannu dari surga, lalu cehlulah lunnu.'

Maka janganlatr kamu (Adam) berbuat sesuatu )ang memungkinkan iblis
mengeluarkan kamu berdua dari surga, lalu kamu menghadapi kesulitan dan

kesukaran mencari rezrki dan segala kebutuhan hidupmu png lain.

Inru talu allaa uiuu'a fiihaa wa laa ta'r14. Wa antwlu lot tazbma-u

fiihaa wa laa tadh-haa : Kamu di dalam sutga, tidak lapan tidak telaniang.

Ttdakpula lannu memsa lwus dan memsa patus matalwri di dalattlnp.

Kamu, wahai Adam, sekali-kali di dalam surga tidak akan lapar. Tidak pula

akan telanjang, tidak haus, dan tidak merasakan panasnp terik matahari, karena

nikmat Allah )ang tidak bisa dihitung. Mengingat di dalam surga terdapat semua

nikmat png menghasilkan ketenangan, maka hendaklah kamu berhati-hati,
janganlah kamu sampai dikeluarkan dari surga oleh iblis.

,iI
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Fa woswasa ilay'r$ syai4haonu qatla yaa aadamu lul adulfuka 'alaa
syafarutil httttWiwa mukilloayablu : Makaiblis telahmembtmt lcemgu-

mgwm kqada Adam, katanry: 'Apakah tidak lcbih fuik afu maufiukimu
p ohon khuldi don kq ada p emerintalwn yailg tidak akan lenyap ?'

Iblis pun terus-menerus berusaha menarik Adam agar mau melanggar
perintah, dengan katanp: 'Apakatr kamu mau aku tunjuki pohon kayu, png
apabila kamu memakan buahrya, hiduplah kamu sepanjang masa. Dapat pula

kamu memiliki pemerintahan )ang tidak akan leryap untuk selamanla."

Fa afulu mhltu Iu fudat lahwua sop<totulrunoo va tlwfiqaa yakh-
shiloani 'alaihhnoa miw wamqil ian;ruti : Maka Adam dan Hawa pun
makan bruhpdton (terhmng) itu, laluterbulalah rumrya. Ksnudiur,4dam
dan Hawa berusalw menutup diinya dcngan daunpohon sutga.

IGrena terdorong keinginan untuk hidup kekal dan memperoleh kepuasan

png tidak ada habis-habisnya, maka Adam terpengaruh oleh tipu dala setan.

Maka Adam dan Haua memakan buah kayu terlarang. Begitu memakan, maka

seketika terlihatlatr auratnla, png selama ini ternrtup dari pandanganrya (tidak
terlihat olehrya). IGrenarya Adam dan Hawa berusaha menutupi auratnla dengan

daun surga.

Menurut riwalat, daun png dipergunakan untuk menutup aurat adalah daun
pohon terlarang itu.

Wa 'a+haa aa4tmu rubbahuala glwwru : .4fum mendtrhalai Ttitutny,
lnlu kclirulah jalamy.

Adam mendurhakai T[hannp dengan memakan buah pohon terlarang.
IGrenanla, dia menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hiduprya.

I\totmqi nbodtu mbbuhua fa tatba'abihi wa hadaa : Kenwdian Allalr
memilllvrya dan nueima tofufiUa serta memberi paunjuk.

Kemudian Allah menjadikan Adam sebagai orang pilihan dengan
mendorongnla untuk bertobat serta memberikanrya aufik untuk bertobat. Allah
pun menerima tobatrya, bahkan juga menunjukirya kepada jalan png lurus.

Ogolal, U4ttot minlut j amii' am ba' dhttkurn li ba' dhin'oduww tm : Allah
befinnan: 'Tilnmlah kamu benana-samo dari surga, sebagian lamu
bermusuhor dengm sebagion yang lain. "

Allah berfirman kepada Adam dan Hawa: 'Ttrrunlah kamu dari surga ke
bumi, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian )ang lain. I(amu berdua
menjadi musuh'setan, bahkan selunih keturunanrya juga menjadi musuh setan
itu. "
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Fa immaa ya,tiyanrukttm minnii hudan fa manit taba'a hudoaya Ia laa

ya4hitlu wa laa yasyaaL : lila datang kqadanu pauniuk dart Aht,

maka orung yang mmgihtti pawtiuk-Kt tidak sesat dan tidak celala.

Maka jika datang kepadamu petunjuk Sang dibaxa oleh Rasul Allah, maka

barangsiapa mengikuti petunjuk-Ku dan menempuh jalan kebajikan serta

meniaunUn diri dari haua naftu, maka surgalah tempat kembalirya. Dia di

dunia sama sekali tidak menjalani jalan )ang sesat dan di akhirat tidak menjadi

orang )ang celaka.

Wa man a,rudlw 'an dzikrii fi inru lahut ma'li-syatan dlut lut : fuftttt?-
siapa beryaling dai Qur'an ini, malu dia alron menglndapi penghifupan

yang sanpit.

Siapa png berpaling dari petunjuk yang mengingatkan kepada-Ifu dan

men),eru untuk menpmbaft-Ku, maka dia akan menghadapi penghidupan png

sempit. Sebab, dia selalu berkeluh-kesah dan selalu dalam keadaan tamak kepada

Ounia Oan selalu merasa takut kekurangan duniarya. Jika diberikan harta, maka

dia merasa batrwa )ang telatl didapatinla itu masih kurang dan jika tidak diberi

harta, maka dia membenci T[hannP.

Wa ruh-sytnttttaa yaumal qiyatnati a'moo : Kami alant mengwtpullun

diapada lnri kianat dalam kcadaan htta.

Pada hari akhirat nanti, I(ami akan mengumpulkanrya dalam keadaan buta.

Tidak terlihat baginla derajat-derajat kebahagiaan dan baginp juga tidak tampak

jalan kebebasan, kemudian terjatuhlah dia ke dalam neraka.

QgatL mbbi lima lw-syartanii a'maL wo qad hottu fu-shifiaa : Dia

berl6a:'Walwi Tlth.mlh4 mmgqa Konu mmgunpulkan afu dalatn laendaan

buta, padalnl ahr sarung yang nyalang matonya-'

Dia bertanya: 'Wahai Ttrhanku, mengapa tQmu mengumpulkan aku dalam

keadaan tidak dapat melihat huiiatrku dan dalam keadaan tidak dapat melihat

sesuatu sebagaimana mestinla. Padahal, di dunia dahulu aku mempunpi
penglihatan )ang sangat jelas. "

Qgalt ka4zoalilw atotka oolaatwat fananiitalua wa kn4ztalikal yauma

tuns aa : A I lah menj aw ab :' D qnikianlah t elah danng kq adatnu ayat ayd
Kam| tAapi latnu mefupakarutya. Demikian pulaffit kanut, pada lnri ini
di@alun."

Allah berfirman )ang isinla menjawab pertanlaan ini: "IGmu sebenarnp

bukan buta mata dan kamu di dunia bukan pula orang )ang terang hatimu. Tblah

datang kepadamu di dunia alat-alat tQmi yang dibawa oleh rasul-rasul l(ami,

J
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maka kamu tidak mempedulikanryadan kamu tidak menampakkanpadanp cahaSa
dan petunjuk. Maka sebagaimana di dalam dunia kamu tidzk mempedulikan
alat-alat Kami, begitu pula kamu sekarang tidak diperharikan, tidak diacuhkan,
bahkan dilupakan.

Wa lu4zsalika rujzii nan asmfa wa lam yu'min bi o+yaui rubbihii :
Demil<ianlah KCIni manbeikon p embalasan kqafu orutg ymg berlaht boros
dail tidak berinan kqada ayatoyat runawqa.

Begitulah Kami memberikan pembalasan kepada orang )ang berlaku boros,
orang )ang selalu bergelimang dalam lautan hawa nafru, dan tidak beriman kepada
ayat-ayat al-Qur'an. IGmi jadikan baginp penghidupan png sempit, terutama
dalam kehidupan akhirat.

Wa b 'a4ztabul aa-lilimti a-syadduwa abqaa : "sunggult aznb al*imt
itu lebih kems dan lebih l<eknl.'

Azab akhirat png akan diderita di dalam neraka lebih berat duipada azab
dunia dan lebih lama, karena azab akhirat tidak berujung lagi.

KESIMPULAN

Dalam tyat-ayat ini Allah menjelaskan tentang kurangnp perhatian Adam
terhadap ancaman-Np dan kedurhakaan iblis tidak mau bersujud kepada Adam.
walaupun Allah telatr menganqrm Adam dengan pengusiran dari surga apabila
dia mengikuti ajakan setan, Adam tetap terkena pengaruh seum dengan memakan
buah pohon terlarang. Karenanla, dia bersama isterinya, Haua, dikeluarkan dari
surga dan dinptakan setan tetap menjadi musuh dia dan keturunanrya.

Allah juga menjelaskan batrwa orang )ang mengikuti petunjuk-Np akan
hidup dengan tenang dan di akhirat memperoleh anugerah dari Allatl png terdiri
dari berbagai macam. orang png berpaling dari petunjuk akan menderita dengan
memperoleh kesempitan hidup dan selalu gelisah. Selain itu, di akhirat dia tidak
melihat jalan kelepasan. Fenpbabnp di dunia dia tidak mau memperhatikan
alat-alat Allah.

689

(I28)Apakah tidak jelas bagi mereka,
berapa banlak umat masa lalu png
telah IGmi binasakan dan mereka
berjalan pada bekas kediaman umat-
umat itu; sesungguhnya yang

'sx$iL;i$Kfr"$11{&'
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demikian itu. benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi orang png berakal'

(l29)Seandainya bukan hrena telah ada

ketetapan yang lalu dari Ttrhanmu'

pastilah mereka telah tertimpa aztb.

Demikian Pula seandai4a tidak ada

waknr (ajal) yang telah dircnnrkan.

(130)Maka bersabarlah kamu atas pem-

bicaraan mereka dan bertasbihlah,

seraya memuji T[rhanmu sebelum

Erbit matahari, sebelum terbenam-

nya, dan bertasbihlah Pula Pada
beberapa waktu di malam hari serta

beberaPa waktu Pada siang hari;
mudah-mudahan kamu merasa

ikhlas.23

(131) Janganlah kamu memandang lama-

lama terhadaP aPa Yang Kami
anugerahkan kePada beberaPa
golongan orang kafir. Kami berikan

kepadaqa keindahan hiduP di dunia

untuk menguji mereka; dan rezeki

Thhanmu lcbih baikdan lebih kekal.

(132)Dan suruhlah keluargamu bersem-

bahyang dan bersabar. IGmi tidak
meminta suatu rezeki kePadamu.

I0mi Png (iustnr) memberi rszeki

kepadamu. Dan hasil Yang terPuji

adalah untuk orang-orang Yang
bertakwa.

(l33)Mereka berkata:'Mengapa tidak
datang kepada kami sesuatu alat dari

Tbhan-nYa?" APakah belum datang

kepada mereka srutu penjelasan png
tercantum dalam lernbaran-lembaran
Kitab terdahulu?"

(134)Seandainya Kami membinasakan
mereka dengan sezuatu azab sebelum

(datangnya rasul), tennrlah mereka

berkata: *Wahai Tirhan kami,
mengapa tidak Kamu utus seorang
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rasul kepada kami, lalu kami
' mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum

kami memperoleh kehinaan dan
keaiban."

(135)Katakanlah:'Kita semua adalah
orang )arg merunggu. Maka tunggu-
lah, kelak kamu akan mengetahui
siapa-siapa png mempunyai jalan
yang lurus dan siapa yang men-
dapatkan petunjuk."

@i,!;jd'J

-rsrT#1twjt,{5;::9,#

@Y;V,EFryfrLGTG

TAFSIR

Afa hmyahdi lahumlum ahlaloua qablahum minal qrmtuniyam-syuurw

fii masaakinihim : Apalah tidak jelas bagi mereka, bempa banyakumat
masa lnlu yang telah lfumi binasalan dan merela berjalan pada belus
l<cdiamnn umnt -umat itu.

lbnya Allah seterusnla: 'Apakah tindakan Kami membinasakan sebagian

dari umat png telah lalu, sepefti kaum Ad dan TSamud png bekas-bekasnp
masih bisa mereka saksikan png membuktikan kebesaran Allah tidak dapat

memberikan pelajaran lang tersirat?"

Inru fii dualilw la aayoatil li ulin nuhoa : Sesungguhnya yang demikian
iru berwr-bennr terdapat tanda+anda bagi omng yang bemlal.

Sesungguhnp kebinasaan umat-umat terdahulu png mengingkari kebenaran

rasul menunjukkan bukti png besar dan npta bagi mereka )ang mempunyai akal
png kuat (mampu berpikir).

Wa lau laa lulimaun sabaqat mir mbbilu la kaaru liznamaw wa ajalum
tnusammaa : Smndainya bulan larenatelah ada ketaapanyang lalu dari
Tfuhanmu, pasrtbh merela telah tertimpa azab. Demikian pula seandninya
tidak adawalou (ajal) yang telah ditentulan.

Telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali batrwa bagi umat Muhammad,
walaupun mereka mendustakan kebenaran, azabnya diakhirkan. Tidak seperti
yang dialami umat-umat terdahulu, png siksa atzu azabnya langsung dijatuhkan
sewaktu mereka masih hidup di dunia. Demikianlah, seandainla bukan karena
waktu penjatuhan azab telah ditentukan, pitu diakhirkan (ditunda sampai hari
akhirat), tentulah mereka telah dimusnahkan.

Fash-bir'aha maa yaquulutnu wa s abbih bi Inmdi mbbila qabla thutw'isy
syamsi wa qabla ghuruubihaa wa min aarwa-il laili fa sabbih wa ath-
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rufan ruluari : Mala benabarlah kamu atas pembicarunn mercka dan

benasbihtnh, seruya memuii Thtwnmu sebelum terbit matahar| sebelum

terbenamnya, dan bertasbihtnh pula pada beberupa waldu di malam lnri
serta bebempa waldu pada siang hai.

Oleh karena itu bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap f,rtur kata umat

musyrik )ang mengolok-olok dan mengejek kamu dan tetaplatr kamu menyucikan

Allah. Tegasnya, tetap bersembafryanglah kamu, serala memuji Dia dan memohon

ampuna; kepada-Np, sebelum matahari terbit (waktu Subuh), sebelum

terbenamnla it*t* Asar), pada beberapa waktu di malam hari (waktu Magrib

dan Isya), serta beberapa waktu di siang hari (uaktu Zuhur).

I-a'allalw tar4hoa : Mudah-mudalun lamu memsa ikhlas'

Semoga kamu memperoleh keridhaan hati dengan patrala png kamu capai

dari bertasbih atau kamu menjalankan sembahlang pada waktu-wakm png telah

ditentukan itu.

wa laa tamuddanna 'airuikn ilaa maa matta'noa hihii anvaaiam mililrum

zahmtal hayaatid dun-yaa li rufiiluhum fiihi wa riz$u rubbilu khailuw

wa abqaa : Janganlah lamu memandang lama-lnrru terladap apa yanS

I{ami inugerahlan kepada beberupa golongan omng lafir- I(ami berilan

kqadanyi l<eindahan hidup di dunia unruk menguii merela; dan rezeki

Ttuhnnmu lebih tuik dan lebih kel@l.

Janganlah kamu memandang nikmat-nikmat yang yang IGmi berikan kepada

orang-orang png hidup mewah karena ingin memperoleh seperti itu. Yang

demikian itu hanp merupakan keindatran hidup di dunia png mudah lenlap.

Selain itu, apa yang IQmi berikan merupakan ujian bagi mereka untuk Kami

ketahui, apakatr mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah png mereka peroleh'

Allah telah memberikan kepadamu sesuatu png lebih baik daripada apa )ang

diberikan kepada mereka dan lebih kekal.

Alar ini tidak memberikan pengertian batrwa Allatr menghendaki kita supala

bermalas-malasan dan tidak berusaha untuk memperoleh kekalaan harta. Alat

ini hanp mencegah kita menjadikan dunia sebagai tumpuan cita-cita hingga

melupakan akhirat.

Wa'mur ahtalu bish stulaati wash thabir 'alailua laa rusfltrlu rizqan

nahnu runuqulu wal 'aaaibatu lit taqwaa : Dan suruhlah l<eluaryamu

benembattyang dnn bercabar. Kami tidakmeminta suotu rezeki lrqadamu.

Ifumiyang (justru) memberi rezeki kepadntnu. Danhasilyang teryuii adalah

untuk orcm7-omng Yang benalcwa-
l

I
I
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I
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Suruhlah keluargamu, ahli baitmu (familimu), dan semua orang )ang
mengikutimu untuk mengerjakan shalat, se,bagaimana a5ahmu, Ismail, menleru
keluarganla dan para pengilutnla bersembatrpng, sebab sembatrpng dapat
menghalangi perbuaan keji dan munkar. Demikian pula, hendaklah kamu bersabar
menahan semua kesukaran dan suruhlah keluargamu bersabar pula. Fergunakan
sembahyang scbagai suatu alat pertolongan untuk menyelesaikan segala
kebutuhanmu @ajaunu) dan melepaskan kamu dari segala kesulitan.

Apabila Nabi Muhammad saw. menghadapi suatu kesukaran, beliau
bersembahpng.

Demikian pula Rasulullah, menyuruh keluargarya untuk bersembatrpng jika
ditimpa suatu kesulitan.

DiriwaSatkan oleh Malik dan al-Baihaqi dari Aslam, katarya: "Umar ibn
Khaththab, bersembahlang pada malam hari sebaryak png Allatr kehendaki.
Apabila rclah mendekati attrir malam, beliau pun membangunkan keluarganya
untuk bersembahpng dan membaca Eat ini."

Allah tidak menyuruh kia supa5a memberi rereki kepada diri kia dan keluarga
kita. lbtapi Allahlatr lang memberi rezeki, baik kepada diri kita ataupun keluarga
kita. Oleh karena itu hendaklah kita berdEa upqa mencari keridhaan-Np.

Hasil akhir png baik bagi orangorang )ang bertakwa, semua orang )ang
membenarkan Muhammad dan mengikutinla, serta bertakwa kepada Allatl.

Wa qoahu bu loa ya'tiinaa bi aa-yatim mir rubbihii : Mercka berkata:
*Mangrya tidok dawry kqada kami sesrutu aW dan Tbhawrya?"

hra musyrik berkata: 'Apakatr tidak lebih baik dia mendatangkan kepada
kami suaU mukjizat png membultikan kebenarannya batrwa dia memang soorang
nabi, seperti Shaleh, png mendatangkan mukjizat untanyzt, Musa dengan
tongkatnla, dan Isa dengan kemampuanrya menghidupkan orang )ang telatr mati
dan meryrembuhkan orang buta."

Orangorang Quraisy memang terlalu banlak meminta bukti mukjizxkepada
Nabi.

A wabm ta'tthim Winatu naa fish shultnfil wloo : Apakah belilm
dotang kqada mercka suau pmjelasan Wg teraantm fulam lqtbarut-
lqnfumn Kitab tedalulu?

Apakah belum datang kepada mereka al-Qur'an png menjelaskan segala
apa )ang disebut dalam kitab-kitab )ang telah lalu, baik Thurat, Injil maupun
kitab-kitab png lain. Di dalam al-Qur'an diterangkan bahwa umat-umat )ang
telah lalu meminta berbagai mukjizat, lalu dipenuhi. Namun demikian, mereka
tetap tidak beriman juga. IGrenanla, Allah membinasakan mereka dengan suatu
azab png ditimpakan kepadarya.
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wa bu awtu ohlabtuttrott bi' a4trubim min qfrlihii b qaafuu ruhfunat
bu lu a,fjalto ibittu ruswbnfa nafribi'a aoyoltilka min qabli 4n ru'
dzilb wa tuHwru : Seandabrw Kami nembbusakan mercka dengan

sesuatu aznb sebehm (fuWtgttry msul), tentutah mercka berkan: 'Walui

TUtnn kami, mmgapa tidak Kamu utus seomng rusul kqada l@m| lalil
kami mangihtti ayat-ayA-Mu sebefurn kani manperuleh kehiluan dan

keaifutt."

Seandairya ICmi menrbinasakan mercka png mendrstakan kebenaran dengan

suatu azab )ang memusnahkan sebelum Kami mengunrs Muhammad sebagai

rasul png mulia dan sebelum l(ami menurunkan al-Qu'an kepada mereka,

tentulatr mereka berkata: 'Whtrai Tlthan kami, mengapakatr Engkau tidak mengutus

seorang rasul kepada kami sebelum Engkau membinasakan kami, agar dapatlatt

kami mengimaninla dan mengikutinla."

Qul hrthm nuambbirhtw, fa tambba-shuu fa sata'bnauru nwn ash-

ttoatusn shimtis sawiyyi wa nunih tadat : Katakonlalt: 'Kita semw

afutah oruryWg nwuCItggu. ltlakaWggulafi, kelakkanw akm nungenlwi

s irya-s iq a-Wrg mempmyi i alan yang furus dan s iq a yang mmdqakan
petuniuk-ry

IGtakanlatl, $Atlai Muhammad, Rasul lang mulia, kepada para musyrik itu:

"Kita semua ini menanti siapa yang akan memperoleh kemenangan, bagaimana

akibat png akan menimpaku dan menimpamu. Oletr karena itu, tunggulatl dan

perhatiiznlatl baik-baik, kelak kamu akan mengetatrui siapa png berjalan di atas

jA* y.ng lurus, kami ataukatr kamu. Iclak, kamu akan mengetatrui siapakatt

png mendapat petunjuk kepada jalan png benar.S

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allatr menjelaskan apa )ang telah menimpa umat-umat

terdatralu, pitu umat png mendustakan rasut-rasul-Np. Seandairya bukan karena

tidak ada ketetapan bahwa umat Muhammad itu tidak diazab di dunia ini, pastilatt

mereka png ingtar itu telatr dimusnatrkan. IGmudian Allah menyuruh Nabi

bersabaratas segala ejekan kaum musyrik dan menyuruh Nabi memperbanlak

tasbih dan ibadat pada malam dan siang hari, serta jangan mengingini hiasan

dunia (harta kekalaan) )ang telatl diberikan kepada orang{rang kafir. Sebab,

apa )ang berada di sisi Allah lebih baik dari hiasan dunia. Allah juga

memlrintatrkan Nabi untuk menggerakkan keluarganla agal bersembalUary dan

l
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bersabar. Allatr tidak membebani Nabi untuk memberi retrki kepada seseorang.
Allahlatl lang memberikan rercki kepada siapa saja png Dia kehendaki.

krkataan-perkauan orang musyrik adalah baal, misalnla, mengatakan batrwa
al-Qur'an itu bukan suatu mukjizat. Allah menegaskan, pada hari kiamat nanti
para musyrik akan mengakui bahwa al-Qur'an merupakan suatu tanda Ouffi)
)ang nlata.

Pada akhirrya Allah menutup surat ini dengan suatu pernlataan bernada
ancaman, pitu menyuruh mereka menanti dan menunggu sehingga jelaslah siapa
png keliru.
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xxt
AL-ANBIYAA'

(Nabl-nabt)

Dinmnkan di Mektah sesudah surat lbratlim, ll2 ayat

Sejarah Itmm
Amir ibn Rabi'ah mengungkapkan batrua pada suatu hari seorang jutawan

(hartauan) Arab singgatr di rumahn1a, menceritakan bahwa dia mlnemui
Rasulullatr png rclah memberikan kepadanp sebidang tanatr di suatu daerah
)ang sangat subur. usai mengungkapkan kisah dirirya, sang jutawan itu ingin
memberikan sebagian dari tanah tersebut kepadanla. Mendengar penuturan itu,
Amir berkata: 'saya tidak memerlukanrya. hda hari ini turun iuanr surat kepada
kami png telah melupakan kami dari masalatr dunia. " yang dimaksud oleh Amir
adalah surat al-Anbilaa' ini.

IGitan dengan Surat Sebelumn5ra

Surat png telatr lalu (surat Thaahaa) diakhiri dengan keterangan batrwa
manusia dibimbangkan oleh permata dunia Oara benday, dengan keterangan
bahwa Allah melarang Rasul-Np mencintai dunia dan menyuruh Rasul
bersembahpng dan bersabar.

Surat ini (al-Anbipa) dimutai dengan kercrangan-keterangan png telatr
dilerikan seb4gai penutup bagi surat png telah lalu. s=elain itu juga menietastan
bahwa orang-orang kafir tidak memperhatikan masalah trari fiamat dan hisab
@enghitungan amal). Apabila mendengar pembacaan al-eur,an, mereka tidak
mendengarkan dengan sepenuh hati.

Nama
Dinamakan surat al-Anbiyaa' karena dalam surat ini diterangkan tentang

kisah para nabi.
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690

,>1)t#\it
Dengan (mmyeba) nanu AlWyvng Mala Pertwmh,

yang seruntiasa mencwahkan mhnob@

(1)

a)

Telah dekat masa Penghisaban
(penghinmgan) amal s€mua manusia,

sedangkan mereka berPaling dan

berada dalam kelalaian.r

Tidak datagg suatu poringatan Pun
dari Tbhan yang baru diturunkan
kepada manusia, melainkan mercka
(para musyrik) itu'mendengarnya,
namun mereka bermain-main (meng-

olok-olok).

Hati mereka lalai menyebut nama

Allah. Mereka, o&ng-orang ),img
zalim iht, merahasiakan pembicara-

&tr}ra, t:fia berkata: "orang ini
(Rasul Muhammad) tidak lain
hanplah soofirng manusia sePcrti
bmu, apalah famu mcmdatangi sihir
ihr, padahal kamrr melihatnya dengan

mata kopalamu scndiri?"

Bcrlara Rasulullah kepada mereh:
'Tbhanhr mengctahui segala macam
perkataan )ang teriadi di langit dan
brrmi. Dia Maha Mcndengar lagi
lvla[a Mcngetahui."

Bahkan mereka bcrkata pula: 'Inr
hanyalah impian-impian kosong.
Bahkan dia (Muhammad) sendiri
mcngada-adalanrya; scbcnarnla dia
adalah scorang ahli qrair. Maka
hdaklah dia mendatanglan scs tatu
mukjizat seperti apa ]rang telah

;'itr'i,Qr18s'3.$)q;"/{b+
+.,L,6;{{u46

d't&i;,;:;t11

,fiWn$rZlV;-fu#d
(*6fMsffi;

drj#$

';,<rv|sreJlrl,46'tt
dp,dw

+fr;*titvdx'e(#j6s
er;,j:t<iU;3tKi"uytS

(3)

(4)

(5)

I Keith dc"EF hgita rwrl S.54: elQmr; 5.6: d-Aa'aam'
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didatangkan oleh rasul-rasul png
lalu. "2

(6) Tidak beriman sebelum mereka
penduduk suatu kota )ang telah IGmi
binasakan. Maka, apakah mereka
akan beriman?3

G%t*#jb,i15,4fi
as;r;;i6

TAFSIR

Iqtaruba lin naasi hisaabuhun wa hum fii glwtlatim mu,ri4huw : Tehh
delat masa pmghisaban @enghiungan) anul senua monusia, sedangrran
merela berpaling dan beruda dalam kclalaian.

Telah dekat masa penghisaban @enghitungan).amal semua manusia lang
dikerjakan sevaktu masih hidup di dunia dan penghitungan segala nikmat png
telah dicurahkan oleh Allatr kepada mereka, serta apa )ang mereka lakukan dengan
nikmat-nikmat itu. Mereka berada dalam kelalaian, tidak memperhatikan masalatr
hisab, batrkan juga tidak mempersiapkan diri menghadapi datangnp hari hisab
itu.

Maa ya'tiihim min dzjkrim mir rubblhim muhda+sin ilras tana'uuha wa
hwn yal' abun. Laahiyatan qaluubnltwr, = Ttdak danng suau p eringaan
pm dari fuluttyang baru diturunlant kqadamonusia, melainkanmerela
@am musy rik) iru mendengarn)M, tunnur, merela benruin-main (mmgotok-
olok). Hati mercla lalai menyebut rwru Allah.

Setiap uahyu png datang, mereka selalu memperolok-olok, dan hatinp
sangatlah lalai memperhatikan maksud dari alat-a1at tersebut.

Wa asamn rajwal la4ziitu zlubmuu : Meteka, oftmg-orang yng znlim
itu, memlns iakan p ernbicataannya.

Mereka png lalai itu tidak insaf bahwa hari kiamat telatr dekat. Mereka
berbisik dengan sesamanla, serala berkata:

flal hadzru illoa ba-syarurn mits-hthtm : *ofiailg ini Mutwwud) tidak
lain lwryabh seofimg marusia sqeni karnu.'

IQta mereka )ang musyrik itu: 'orang yang membawa al-eur'an kepadamu
adalah seorang manusiabiasa seperti kamu. Bagaimana dia marjadi rasul, padahal
dia tidak mempunpi keistimewaan apa-apa yang mengunggrili kamu..

2 Kdlba dc*rErn S.52: albr'turr.

' Kaid@ d4gm 5.16: cNehl dm S.25: atsFmqee.

i
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Afa n'tuunas sihm wa onfi.rn tub+,hfianm : Apakah karu mmdotangi
sihir iu, padalul kanw nelilwnyu dengan mata kqalamu sqtdiri?"

Yang dibaua Muhammad, kata para musyrik selanjutrya, haqalah sihir.
Bagaimana kamu memperca5ai dan mengikutirya serta melihat hakikatrya.

Itulah tutur kata png mereka bisikkan. Akan tetapi Allatr memberitahukan

bisikan mereka itu kepada Rasul dan memerintahkan Rasul untuk menjawabnla:

Qgolo mbbii ya'bmul qruh fu samoti wal ardli wa huwas samii'nl
'aliim : Berkata RasultrlW kqada mercka: 'Tfulnnht mengetahui segala

maconperkfroanyng berufu di langit dot bunti. Dia Moln Mendcngar

lagi Malw Mmgaahui."

Atas pernyataan para musyrik tersebut, dengan dasar wahyu, Nabi Mtrhammad

menjauabrya: 'Walaupun kamu, para musyrik, menlambunyikan tutur kata dan

bisikan hatimu, Allatl, lbhanku mengetatrui semua tutur katamu itu. Baik )ang
kamu ucapkan dengan terbuka ataupun png kamu rahasiakan, baik png di langit
ataupun di bumi. Sebab, Allah itu mengetahui ratrasia png lebih tersembunyi

lagi dan mendengar segala apa )ang kamu rahasiakan, dan mengetahui segala

ratrasia hati.'

ful qoohn odhgluttsu ahlumim fuUt taruolta M huwa slaa'itw :
Bahkan nweka berkan pula: 'firu lutyaloh Wian'Wion kosong. Bahl@tt

dia sendii mmgadatdakanrp ; s eberunrya dia adalah seorug ahli syuir. "

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa apa )ang didatangkan oleh Nabi
saw. itu hanplah dibuat-buat oleh Muhammad sendiri, tetapi kemudian
disandarkan atau dikatakan dali Allah. Sebagian png lain mengatakan bahwa

apa )ang didatanglan oleh Nabi itu hanlalah sfir, dan Nabi seorang png ahli
syair.

Seslngguhnla, kata para pusyrik lagi, Rasulullah itu adalah seorang tukang

sihir dan apa fang dia Oatangtan adalah sihir semata. Al-Qur'an 1ang disampaikan

oletr Muhammarl tidak lain juga ocehan-ocelan orang pttg sedang tidur dan

tidak memiliki arti apa-apa. Al-Qur'an itu adalah sesuanl png haqa dibuat-buat

oleh Muhammarl deng;an kemauan sendiri, dan sama sekali tidak daang dari
Allah. Muhammad memang soomng ahli spir png dapat mempengaruhi para

pendengam5a sehingga bisa mmaikan antara seseomng deagan a5ah dan ibunla.

Demikianlatr tuduhan-nrduhan para musyrik. Yang kedua lebih buruk lagi
daripada )aog pertama, den ya[g ketiga lebih buruk dari png kedua, dan png
keempat lebih buruk daripada png ketiga.

ful ya'tinot bi uyuin kamaa unibl avwahun : "Maka lrcndaklah dia
nenaawgkan sesuatu nu*ii?at sqerti qa Wry teW didotangkan oleh
rusul-msulyang lalil.'
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Setelah mencela dan mengecam al-Qur'an, mereka pun meminta mukjizat
yang lain, seperti tongkat ajaib yaqg diberikan kepada Musa dan unta kepada
Shaleh. lbapi permintaan mereka itu sebenarrya hanftan sebagai dalih untuk
menolak al-Qur'an, bukan unftk beriman.

Moa oamanot qabbltunt mh qaryotln ahlakaadua a fahum y u' rniruiltn :
Tidak beriman sebelum merckn pendtduk suotu kota yang telah Kani
binasakan. Maka, apalwlt mercka akan berbnan?

Allah pun memberikan jauraban-Np atas pcrminaan mereka: 'Fenduduk
kota pada aman lalu pernah diperkenankan pcrmintaanrya, namun mereka tetap
saja tidak mau beriman. I0renarya, I(ami pun membinasakan mercka. Maka,
bagaimana Kami memberikan apa )ang mereka minta selarang, apakatr mereka
akan benar-benar beriman? Tldak, mereka tidak akan beriman."

Qatadah menuturkan batrwa penduduk kota Mekkatr berkata kepada Nabi
saw.: 'Jika apa )ang kamu tuturkan itu benar dan kami ingin beriman, maka
jadikantah bukit shafr ini se.bagai bukit emas." sesudah itu datanglatr Jibril
kepada Nabi, lalu berkata: 'Jika kamu rnau, )a Muhammad, dalam iesaat pun
permintaanmu akan dipenuhi. lbtapi jika mereka nanti tetap tidak mau beriman,
mereka tidak akan diberi penangguhan (aab). Jika kamu suka, dapatlah kamu
memperlamb * azzrb kaummu . " Modengar pcmberitahuan Jibril , Nabi menjnrab :

'Baiklah, aku memohon supEa azab unnrk kaumku diperlambat." Berkaitan
dengan itu nmnlah Etrt ini.

KESIMPULAN

Dalam Eat-Eat ini Allah memberi peringatan bahwa kiamat itu rclatr dekat
masanla. Allah menjelaskan bahwa manusia, terutama orang{mng musyrik,
berada dalam kelalaian dan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari
kiamat. Orang-orang musyrik tidak mau mendengarkan watryu )ang dihrrunkan
kepada Rasul-Np, bahkan mereka mernbisikkan nrduhan-nrduhan negatif di antara
sesama mercka. Allah menegaskan, bahwa apa )ang mereka bisiktan tcntang
Nabi itu Dia ketatrui. Dalam a5at ini Allah juga menjelaskan keingkaran orang-
orang kafir dan perselisihan di antara mereka dalam menyifrti al-Qur'an. Pada
atfiirrya mercka meminta mukjizat png lain di luar al-Qur'an seperti png
diberikan kepada rasul-rasul yang lalu. Permintaan mereka tidak dipenuhi, karcna
mereka toh tetap tidak akan beriman.
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(7)

69t

Dan IQmi (Allah) tidak mengutus

sebelum lamu (tvtutammaO), kocruli
orang-oxaog lelaki (manusia), )ang
Kami beri $,ahw. Maka tanYakan

kepada ahlul kitab, jika famu tidak
mengetahuinya.

Ikmi tidak menjadikan mereka
scbagai makhluk fisikat Yang tidak
matan makanan. Mereka bukanlah
makhluk yang abadi.

Kami pun mcnepati apa Yang telah

I(ami jaqiikad kepada mereka, lalu
I(ami melepaskan meieka dan orang-

orang )ang Kami kchcndaki. I(ami
membinasakan semua orang yang

musyrik png bcrlaku boros.

(10) sungcrrh, I(ami telah menurunkan

sebuah kitab kePadamu, Yang di
dalamnla terdapat pelajaran bagimu.

Apakah kamu tidak mau mcmikir-
kan?1

TAFSIR

wa naa aqarnag qablgkaiillag iiaolun nuthiiibihim -- Dan Kami tidak

mengutus sebelwn kamu, kccwti omng-omng lelaki (monusia), yang lfumi

beriwahyu.

Mereka png ICmi ufis untuk menjadi rasul seielummu, watrai Muhammad,

semuanla adalatl manusia, bukan malaikat, pada z2lffiffit apa pun.

hra musyrik tidak mau mengakui kerasulan Muhammad de4gan alasan beliau

itu manusia, J1aqB perilaku hiduprya sama dengan numusia lang lain, seperti

makan, minum, beristeri, dan sebagainla-

Fastluu ahladz dzikri in kwtum lat ta'bmuun : Maka tailyalwt kqada
ahlul kiub, iika kama tidakmmgaafuinya.

I Kddm dmFo S.43: az-Zrlfirurf; S.17: al-Iraa'; S.23: al-Mu'minnq dm S'44: ad-

Duttaao.

iJY;'<tq,l*rlWq
o.bjX5t,6i'L;"\tSJi{4

(8)

(e)

,wt3;wr'G{t:+6i
@3lyb(65
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l

*+.C:6{:6{W7"'35



2592 SIra 21: al-Anbiyaa' luz l7

wahai para musyrik, tanpkan kepada atrlul kitab )ang beriman kepada Thurat
atau Injil supala mereka memberikan penjelasan tentang apa )ang tidak kamu
ketahui. Para ahlul kitab membenarkan batrwa rasul-rasul terdahulu adalatr dari
jenis manusia, ualaupun mereka tidak mengakui kenabian Muhammad.

Ada png berkata bahna png dimaksud dengan "adz dzibi dalam ayat ini
adalah al-Qrr'an. Maka makna alat ini adalatr: Bertanlalatr kamu kepada orang-
orang png mengetahui al-Qur'an dan beriman kepadanp jika kamu tidak
mengetahui.

wa maa ja'ahudtum jasadal laa ya'hduaruth tlu'aama wa mao kaanuu
lrhaalidiin : I(ami tidakmenjadilan merela sefugai nukhlt*fisilal yang
tidak malan malanant. Mercla bulanlah matillukyang abadi.

Kami tidak menjadikan para rasul )ang telatr Kami utus kepada umat-umat
terdahulu dari para malaikat )ang tidak makan. Tbtapi Iemi mengutus manusia
png bertubuh (fisik), berdaging, dan berdaratr seperti kamu juga. Mereka
memakan makanan, minum minuman, selain itu juga mengalami berbagai sifut-
siht manusia yang lain, seperti sehat, sakit, senang, sedih, tidur, terjaga, dan
sebagainp. Mereka juga bukan orang png hiduprya kekal dan tidak akan
meninggal.

Ringkasrya, Kami menjadikan Rasul dari manusia lang membutuhkan
berb4gai kebutuhan hidup sebagaimana lazimnla manusia, pitu perlu makan,
minum, dan bersosialisasi dengan manusia png lain. setelatr sampai pada umur
tertentu, dia juga wafrt. I(ami tidak menjadikan rasul-rasul itu dari malaikat
png tidak makan dan tidak minum. IGistimerryaan para rasul dengan manusia
png lain adalatr dia memperoleh uatryu dari Allah dan dekat kepada-Np.

Tbwnma shadtguahwnul wa'da fa aaiahuaharn wa man rur-syot-u wa
ahlabwl mwrifiin : Kani pun mmqati opa wry tetah Kami janjikan
kqada mereka, lalu Kani melqaslan mercla dan omng-omng yang l{arni
lechqdaki. Kami mqnbinasakan sarura orung yung nasyrik dan yang berlaht
boros.

I(ami telah mengutus para rasul dan Iemi menepati janji, pkni IGmi akan
menolong mereka dari musuh lang mendustakan seruannla, Kami melepaskan
mercka beserta para pengikumla dari berbagai bencana, dan IGmi membinasakan
semua orang )ang mendustakan kebenaran png didatangkan oleh Rasul.

La qad anztlnaa ilaiham kitoaban fiihi tkibnfum : sunggult, Kami telah
menurunlan sehnh kinb kqadanru, wg di dalawryatedqat petajamn
bagimu.

I(ami telah mendatangkan sebuatr kitab kepadamu, laitu al-eur'an png
mengandung pelajaran bagimu. Di dalamrya dijelaskan tenung pekerti oan attrtat
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png mulia dan segala )ang kamu perlukan mengenai urusan agama. Bahkan al-

Q1rr-- menjadi pJringatan bagimu, agar kamu menjauhi perbuatan maksiat.

Alataa ta'qiluun : Apakah lannu tidakmail mcmikirlan?

Firman Allah ini mengandung dorongan kepada kita semua untuk

memperhatikan dan memahami isi al-Qur'an.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allatr menjelaskan bahwa sejak dahulu, rasul senantiasa

dipilih dari manusia. Muhammad itu seorang rasul, lang didahllui oleh rasul'

rasul png sebelumrya. Rasul-rasul itu bertabiat seperti manusia-manusia png

tain. ilada akhirnp Allatr menjelaskan bahwa Dia telatr menepati janjirya,

melepaskan para rasul dan para pengikutrya dari gangguan musuh, serta

memiinasakan mereka png mengingkari kerasulannla. Allatr menerangkan pula

bahwa al-Qur'an mengandung pelajaran bagi mereka, seandainla mereka

mematrami apa )ang tersurat dan tersirat di dalamnla.

692

(11) Berapa banyak penduduk kota fng
zalim png telah Kami binasakan,

kemudian sesudah mcreka Oinasa)
Kami menjadikan kaum Png lain.

(12) Maka ketika mereka merasakan azab

Kami, tiba-tiba mereka melarikan
diri dengan tergesa-gesa.

(13) Janganlah kamu lari terburu-buru.
Kembalilah kamu kePada nikmat
png telah kau rasakan dan kePada

tempat-tempat kediamanmu yang

baik, supala kamu ditaryai.s

(14) Mereka berkata: filangkah celaka-
qa hmi. SesungguhAa kami adalah

orang-orang yang menzalimi diri
sendiri."

(15) Tbrus-menerus png demikian itu
mereka keluhkan, sehingga IGmi

(Gifq*:it1frj:uv{;{'
dui:tClKi;

d;,ign?6w)6t15
tggcissjryr\WvW{

@'dc:l{6

w)8K6tr1!,U\trr6t

"#WEi*i,*ASrS

5 Kaidor deogan S.7: al-lfraaf, 31; S.23: al-Mu'minrur, 33'
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menjadikan mereka sepeni ranaman
yang telah dipanen, tidak dapat
bergerak (hidup) lagi.

(16) IGmi tidak menjadikan l6gi1 6r,
bumi beserta segala sesuatu yang
berada di antara keduarya dengan
bermain-main.

(17) SekiratrJa Kami menghendaki menja-
dikannp sebagai pennainan, tentulah
Iqmi telah menjartikan pq-";oro i*
dari apa png ada di sisi Kami; dan
IQmi tidak berbuat seperti inr.

(18) lbtapi Kami mele,mpartan kebenaran
atas kebatalan, lalu kebenaran
menghancurkan kebatalan, maka
tiba-tiba kebatalan itu dengan cepat
hancur-lebur; dan bagi kamu azab
png pedih dari apa png kamu sihti.

(19) Bagi Allah semua makhtuk )ang
berada di langit dan bumi. Semua
makhluk png berada di sisi Allah
tidak menyombongkan diri dari
menyembah-Nya dan tidak pula
merasa pafah (elah).

(20) Mereka bertasbih pada malam hari
dan siang hari tanpa henti.

guy_6tl+.5

t5{3rffEr;,
@'d

-Vtr:;,$59rlqi;K;ltr

dwSK:,,

til_fiuj163,5)4toif&
eroi;i235;6QGsj;{fr:l

w.v6g:t

''(;15'$ff4"

TAFSIR

wa kam qa-slwmrua min qaryain koarut rlroolirrutow wa an-sya,naa
ba'daftuo qaurrun aah,lwriin : Berrya banykpenfufuk konyang znlim
yang telah Kami binasalan, kemaaun seiuaan mereka loirusaj xnmt
menjadikan lantm yang lain.

Banlak sekali penduduk koa )ang telah Kami hancur-leburkan, karena mereka
menzalimi dirinla denganperilaku kufur dan mendustakan Rasul.IGmi kemud.ian
menjadikan umat-umat png lain menggantikan mereka.

Fa bmmaa alwssuu ba'sanoa i4zru hum minlua yar*u4hwn : Maka
kdika mercla merusakon azab Kami, tifu-tiba mere*a mebflun diri dengan
tetgesa-gesa.

setelah menptsikan azab yangmengepung dirinla, mereka pun lari terbirit-
birit melepaskan diri dari ancaman azab. Adariualat png menycbutkan batrwa
png dimaksud dengan 'penduduk kota" di sini adalatr penOuaut sebuatr kota di

ri$iidgSfit
/)atw#
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negeri Yaman )ang bernama Hadhur. Mereka membunuh nabi yang diutus oleh

e,ri.n rcp.d. or"rit , maka Allah pun menimparry aza!-Nla. lGtika melihat

azab (bencana) daAng, mereka tari terbirit-birit meninggalkan kampug halaman

mereka. Meliirat peristina itu, malaikat pun berkata kepada mereka:

Laa U*trflhuu war ii'uu ilu maa Wrtfiun fiihi wa masa*inikwn

b,albkum tus<luun : JanganWt lamu lari terburu-buru. Kemfulilalt

kanu kqada nifuut yang tetah knr rusakan dan kqada tetnpol-tempal

fcAanumr ysng tnik, supary kamu dituEai'

Jangantah kamu terburu-buru lari meninggalkan kediamanmu. Tetapi

kembaliierh kepada kejalaanmu dan kemewalanmu serta berdiamlah di tempat

t"Oi,*-.r li,ng ino.n O* penuh berbagai perabot, supala kamu dapat ditaryai

rentang apa yang-ter.ladi pada dirimu dan apa png menimpa harta dan tempat

kediamanmu, lalu kamu sendiri bisa menjavabnla'

Qaaluu yaa wailatua intua kuntua zhaalimiin : Merekn berl<ata:
;ltangknh celakanya katni. Seswggtivtya kani adolah omng-oflmg Wg
menulimi diri sendiri.'

Ictika mereka telatr putus asa untuk melepaskan diri dari bencana, mereka

pun berkata: "Kita meneiima kebinasaan ini, karena kita mengufuri Allah dan

menzalimi diri sendiri.'

Fa maa Ttalat tilka da'waahum hattaa ia'alnaaham ha-shiidan

kttumidiin: Terus-menenrs yang danikian itu mcrcka kcltrhkan, sehingga

Kotni mmjadikan mcrcka sqerti toruwflnpng tefu dipatun, tidok dapat

beryeruk (hifutil lagi.

,i . rcluhan inrlatr png mereh ulang-ulangi, setringga.Allatr menjaditan mereka

seperti tanaman pn! telatr dipanen atau menjadi bangEai fng tidak dapat bergerak

(hidnp) lagi.

w naa lttwlqnq 8arno44 wal ar4tu va n0o4 fuituhrmaa lu'ibiin :
Kani fidok ntsti ofrkott tangit fun bumi besena segaln seswtu Wg beruda

di antaru kefunilw dotgan bennain-main.

Iqmi fidak menjadikan langit png tinggi dan bumi png terhampar Juq
beserta segala .a"a;t keajaiban di antara keduaqa untuk permainan. I(ami

menjadika,i semua inr dengar berbagai macam keindatran untuk peringatan dan

penjaran bagi mereka png mau mcngambil ibarat dan manfrat. Semua kejadian
'"f-i 

iu, menunjuklan kepada ketinggian hikmc Allah dan kesempurnaan kodrat-

Np sefta keadilan-NP.6

6 Bg S.fl: IIwd, 9t; S.51: r&-Dzrriynr( 56.
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Lau arudnu an notta*ld4zt ldwal lora*hadztuatta mil ladwtnta in
kunrwa foa'iliin : sekirwa Kami mcnghendaki akan menjadiknmya
sebagai pentwbun, tentulalt Koni teW nwiadikon permailtan iru airi
apa WW oda di sisi Kami; don Kami tidak berbuat sqeni iu.
seandainla IGmi menginginkan permainan seperti keadaan hamba-hamba

IGmi, tentulatr IGmi membuat permainan itu dari alam rohani, bukan alam
benda. Tbtapi Kami tidak berkehendak seperri itu. I(ami hanla me4iadikan kamu
karena adanya hikmat png terkandung di dalamtrJa. Kami menjadikan penglihaan
dan pendengaran bagimu supqa kamu dapat mengambil manfratrya.

sebagianulamatafir mengartikan 'permainan' di sini deng:rn .anak". Maka
maknarya adalatr: sekiranla Iemi ingin mempunlai anak, rcnuriah anak itu Iqmi
jadikan dari alam rohani, )altu malailat, tidak IGmi jadikan dari alam benda.

^Sat ini, menurut tatir kedua adalah, untuk nenolak kepercayaan mereka
png berpendapat batrwa Isa al-Masih atau Uzair itu anak Allah.

tul ruq4zita bill luqqt 'alol fuathili fa yodna-ghuhuu fa idzao huwa
zoolriq : Ttupi Kamimelanparkankcfuuwtaas kfualan, lafu trebqurut
iu menglwncarkan kcbatalan, nara tiba-tifu kcfutalan iru dcngan cqa
hancur-lebun

urusan IGmi, tegas Allah, bukan untuk bermain-main. THapi menghancurkan
kebatalan dengan kebenaran. Tbgasnla untuk memenangkan tetenaran terhadap
kebaalan.

_. Allah menyerupakan kebenaran dengan sesuatu benda yang keras, lang
dipergunakan untuk menghananrkan kebaalan. Setelah kebenaran itu Otepasia",
maka hancur-lebwlatr kebatalan.

wa l*tonnl waila mim mat ta-shifian : Dott fuginw azab yang pedih
dari qayang kanu stfati.

IGmu (musyrik) akan menerima azarb png pedih, karena kamu menyiftti
Allah dengan bukan sifrt-Np, seperti kamu mengatakan Allah mempunlai anak
dan bersekunr. Maha Suci Altatr dari apa png kamu sihti itu.

wa bhuu man fN samaawaoti wal ar4hi : Bagi Allah semua oftutg
QruMluk) lang beruda di lmgit dan bumi.

Bagaimana Allah dituduh mempuqai anak dan sekutu, padatral Allatllatl
pqg memiliki semua makhluk dan png menjadikannla, baik makhluk png
berada di langit ataupun di bumi.

wa man 'fudahw loa yastakbfianow hn 'i.boadatihii wa laa yastahsilanm:
serrun oflmg yang bemda di sisi Ailah tidaktah menyombingkot dii dart
menyembalt-W dan tidakpula merusa payah.
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Seluruh malaikat png berada di sisi Allatt sama sekali tidak pernah

menlombonglan diri atau menolak meryrmbatr Dia. Selain itu, juga sama sekali

tidak merasa letih beribadat kepada-Np. Allatl juga menerangkan bagaimana

malaikat itu meq,embah Dia.

fusabbihapul loib wan nahoaru lat yafiuttm : Merclw benasbih pada
malmn hari dan siutg lwritanpa haui.

Siang malam mereka menunaikan tugasnla dan mereka tidak sekejap pun

berhenti dari beramal. Mereka terus-menerus bertasbih dan membesarkan natna-

Np.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bagaimana Dia membinasakan umat-
umat )ang ingkar dan menjadikan umat png lain sebagai penggantinla. Ictika
suatu umat melihat azab Oencana) png akan menimpanla, mereka segera lari
melepaskan (meryalamatkan) diri. Maka ketika itu mereka disuruh kembali ke
kediaman masing-masing agar dapat diaryai tentang apa yang telatr menimpa
mereka dan harta benda milikrya. Sesudah mereka pkin dirirya akan binasa,
mereka pun men),esal dan terus-menerus mengeluh, sehrngga mereka itu laksana
bangkai )ang tidak bisa bergerak-gerak lagi.

Allah jtiga menjelaskan bahwa Dia tidak menjadikan langit dan bumi beserta
semua isinya, kecuali supala menyambah-Nfa dan memakriftti-Np. Orang png
tidak menyembah-Nf dan tidak memakriftti-Np akan dikenai siksa dengan

silsaan fng pedih.

Fenjelasan lain, seandainp Allah ingin mempuryai anak, tentulah Dia
menjadikan anak dari jenis malaikat, bukan jenis manusia. IGmenangan terakhir
adalah kebenaran, walaupun untuk mencapai kebenaran harus menempuh
perjalanan png panjang.

693

Ql') Sebcnarn5a mercka rclah menganglat
beberapa tuhan di bumi. Mereka
menghidupkan orang yang mati.

Scandaiqa di langit dan bumi ada
tuhan-tuhan sclain Allah, niscala
langit dan bumi t€lah binasa. Ivlaha

Suci Allah, Tbhan png mempunyai

6i,iil,?rirtfiJ:hA6

btlr*bi1tu*tit)Wstr(22)

o$1,,i6i i1td,,
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eaWeu:t5"w{;:8
png akan ditaqa.

,, 
f#1..r:*ffi#.T"? r.Ti-#' &Cjr;,C'it"-^X):*;,U VtZr 6
Katakanlah: 'Datangkanlah ketc- Epz..t.z1'(z / lir!((,\-
rangan-keteranganmu.' Ini adalah clP.f);l --Jf ./r)'M
pelajaran bagi mereka png hidup =/ ). , t,y/.i.iJ-r1,z1l,s2q!(,,7
bersamakudanpelajaranbagiorang- |.9.l3r*4't2as$lo3r'{r:lJrA-;)l}

orang sebelumku. Tbtapi kcbaqakan' 
mereka tidak mengetahui sesuatu
png hak (benar). IGrenanya mereka
memalingkan diri.

(25) IGmi tidak mcngurus sebelummu -d;rt\);6:AAfuffi;f"t 
1seorang rasul, melainkan 6i661i -- -.' .:- - t. -,..,, ^,

wanyu: 'sesungguhnya tidak ada %i"?616tr;Jfr'fi$tuhan selain Aku, maka sembahlah ,

Aku."
(26) Merekaberkaa: 'rlrhanmcmpunla, k@W;gjfii\$6i

anak." MahaSuciAllah. Sebenarn:a ! oza. - -e('19'V1
eD y"lYi3t-ma,raikatitu,lY.*il; @'o*ae;;{tS$u,li$dahului Allah dengan sesuatu ''€Vf,o)Pvi3try;-

perkataan, dan mereka hanyalah
menjrlankan perintah-Np.?

(28) Allahmengetahui apa png berada di
depan mercka dan apa png bcrada
di bolak4ngnla. Mereka (malaika0
tidak memberi syafiat (pertolongan),
kecuali kepada orang ,ang diridhai
oleh Allah. Mereka itu takut kepada
kekuasaan Allah.

Arsy dari apa )ang mereka sifttkan
(kepada-Nya).

(23) Tidak ditanya sesuatu tentang apa
png Dia lakukan, tetapi merekalah

malaikat itu hanyalah hamba-hamba
png dimulieken.

;#86tu4:67&
,)Erilstl;:rr,*

@33#{E';;i, 
l

(2e) Barangsiffi*#ffffifif '4f,*i'a}tl-$afr-d
tuhan scrain euin", maka rhmi e1n)B$il-ffi*.;l
membalasnya dengan jahanam. "
Demikianlah Ikmi memberi pem-

7 I(ridrra darEla S.4O: Ghaafr.
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balasan kepada orang-omng Yang
zalim.

TAFSIR

An it ta*lu4zttn ulilutam mfiul ar4hi hum ytn-syinun : Sebenantya

mereka telah moryanglat beberrya tulwt di bumi. Mercka menghidryl@n

ottug wg rtoti.

Para musyrik telah menjadikan benda-benda png berasal dari bumi sebagai

tuhan. Dengan mengangkat berhala dan patung sebagai tuhan berarti mereka

memperciryai batrwa berhala-berhala dan patung itu dapat menghidupkan orang

png telatr meninggal. Sebab, Ttrhan sangat berkuasa menghidupkan sesuatu.

Lau kaant fiihinoa aalilutan ilblloahu b fasadataa : Sundairtya di

langit dan bUmi ada tutnn-Ulnn selain Allalt, niscoya langrt dan butni

telahbirusa.

Seandairya ada beberapa tuhan )ang selain Allatl di langit dan bumi png
masing-masiqg menganr dan mengendalikan langit dan bumi, tentulah langit

dan bumi sudah hancur. Mereka akan berebut kekuasaan, dan akan terjadi

perbenturan di antara tuhan iu.

Fa subltutulluhi mbbil'anyi'amrruaya-shifuw : Malw Suci Allah'
Tliwn yotg mempwai Arcy, dari apa Wry mercka sifakon (kqada-I'{ya).

Sesudatr Allatr menegakkan dalil-dalil )ang menunjuk kepada keesaan-N1a,

maka Dia pun berfirman: 'Maha Suci Allah png menjadikan 'Arsy, dari semua

sifat png disifrtkm oleh orang-orang kafir."

Laa yw+lu'ammao yafalu wa hun yustluun : Tidak ditanya seswfiu

tentailg apaWg Dia lah*an; tetqi merekalahyang akm ditanyw.

Sebagian dari mereka )ang percala batrwa Allatr mempunlai sekutu melihat

di alam selalu ada dua hal )ang bertentangan ftontradiksi). Arla terang ada gelap,

ada kebajikan ada kejatratan. Hal inr, menurut pendapat mereka, tentulatl tidak
patut dilakukan oleh Ttrhan )ang esa, karena dapat timbul pertaq'aan: mengapa

IQmu menciptakan kejahaun, padatral l(amu T[han kebajikan.

Allah membantah pemikiran seperti itu, dengan menandaskan bahua Dia itu

Esa, dan dari Dialah terpancar segala wujud di alam ini. Allah sama sekali tidak

bisa ditaryai tentang perbuatan-Nya, misalrya, mengapa Engkau berbuat begitu.

Justru mathluklah png akan ditaqa tentang semuaamalanrya dan amalan-amalan

inr nantirya akan diberi pembalasan.
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Amit n-Hta4zuu min duunihii adihatan : Tbtapi mengapa merela
menganbil beberrya tulwt selain Allah?

Walaupun sudah nlata dalil png menunjuk kepada keesaan Allah, mereka
(para musyrik) masih juga mengakui bahwa Allah itu bersekutu.

Qul tuatuu burlwatwkum : Kalakanlnh: 'Datangknnlalt lectemngan-
lretemnganrnu (aryumen).'

Berilah keterangan, alasan, atau argumen )ang membenarkan sikapmu
mengangkat berhala-berhala sebagai tuhan. Tentulah kamu tidak akan mampu
memberikan dalil png kuat untuk itu, png dapat diterima dari segi akal maupun
naqal (nash-nash al-Qur'an dan hadis).

H at4zta dzikru mm ma' ty a w a dzikru man' qablii : Ini adalah p e laj amn
bagi merelayang baenaht dan pelajarut bagi omng-omng sebelumht.

Inilah uahyu mengenai tauhid @engesaan T[han) png terdapat dalam al-

Qur'an sebagai pelajaran bagi semua orang )ang beriman kepada-Ifu, png kamu
tidak sanggup menentangnla. Hal io juga terdapat dalam kitab-kitab png telah
lalu, seperti Thurat dan Injil, png diturunkan kepada Musa dan Isa. Maka coba
perhatikan, bukankah di dalamnp hanla terdapat perintah bertauhid dan larangan
mempersekutukan Allatr?

Bal ak4saruhum latya'lamuarullwqqa : Tetryi lefuWkon dai merela
tidak mengenhui sesrmtu yang lak (berur).

ICbanpkan mereka tidak dapat membedakan antara kebenaran dan kebatalan.
Karenanla, penjelasan dan dalil tidak mempengaruhi pendapatrya.

Fa hum mu'ridhuun : I(arerunya merela memalingkan diri.

Karena pikiran dan hatirya telah dipengaruhi oleh kejahilan, maka berpalinglalr
mereka dari kebenaran dan memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh
T[han.

Wa moa analnaa min qablikn mir rusuulin illat nuuhii ibihi anruhuu
ba ilotlu illaa aru ta' budwn : Koni tidak mengurus s ebelummu s eo rang
msul, melninlant kqafuiya diberil@n walryu :' Sesmgguhnp tidak ada tuhon
selain Aht, moka senbahlah Alot.'

Kami tidak mengutus seorang rasul kepada sesuatu umat, melainkan l(ami
memberikan watryu kepada rasul itu. 'Bahwa tidak ada tuhan png ma'bud
(disembatr) di langit ataupun di bumi, melainkan Aku sendiri. Maka ikhlaskan
ibadatmu hanya untuk-Ku dan sembahlah Aku semata. Janganlah kamu
mempersekutukan Aku dengan sesuatu. "
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Inilah inti tugas para rasul sejak zaman Adam sampai zaman Muhammad.

Wa qaalu ta-klw4znr ruhmaanu waladan : Mercka berkata: .Tfultan

menpwryai ailak'
Segolongan musyrik, kabilah Khuza'ah, Juhainatr, dan Bani Salamah,

mengatakanbahwa malaikat iu adalah xpf,-anak perempuan Allah. IGperca5aan
mereka itu dibantah oleh Allatr dengan firman-Np:

Subhoaruhtnt : MaJw Suci Allah.

Maha Suci Allah dari sifrt mempuryai anak.

ful 'ibaodunt mukrumuun : seberwrnya nulaikat iru hanylah twmba-
lwmfuyang dimuli&an.

Malaikat bukanlah anak T[han sebagaimana yang mereka katakan. Malaikat
adalah hamba-hamba )ang dijadikan oletr Allatr. Mereka itu merupakan makhluk
png didekatkan kepada diri-Np dan diberi kedudukan png tinggi.

I-oa yasbiqwuuhuu bil qauli wa hwn bi amrihii ya'maluun : Matairat-
rrulaikat iru fidak mendahului Allah dengan sesuatu perkatoa n, dan mercla
lnrryalah manj alankan p ertnnh-Irga.

Para malaikat itu tidak mengatakan sesuatu sehingga Allatr lebih datrulu
mengatakannla. Mereka tidak mendahului keizinan-Np. Mereka semata-mata
mengikuti perintah-Np. Tegasnla, mereka selalu tunduk kepada apa )ang
diperintahkan oleh Allah dan mereka selalu melaksanakannya.

Ya'lamu maa bairu aidiihim wa mat telwlfahum : Allah mengetahui qa
yang bemda di dqan merckn dan apayang bemda di helakang mereka.

Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tidak ada sesuatu lang
tersembunyi bagi-Np. Dia senantiasa memperhatikan segala gerak-gerikrya.
Mengetahui semua keadaan kiamat png dihadapkan kepada mereka dan segala
keadaan dunia png di belakang mereka.

Wa laa yasy-fi'tanno iltoa li manir tadtua : Meruka tidak nsnberi sqfwt
@enolongan), keanli kqada onmgyang diridlni oleh Attah.t

hra malaikat tidak memberi syaftat, melainkan kepada orang-orang )ang
diridhai oleh Allatr. Karenarya kira tidak dapat mengharapkan spfrat malaikat
dengan tidak mendapat keridhaan Allatr terlebih dahulu.

t Baca S.2: el-Baqlrah, 255; S.34: Saba', 23 dan ayat-a5at semakna.
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Menurut sebuatr hadis sahih, para malaikat memberi spfrat pada hari akhir
kepada umat )ang mengesakan Allatl.

Wa hum min khasy-yatihii musy-fiqw.n : Merekn in tahtt kqada
kehmsaan Allolt.

Karena takut kepada Allah dan aab-N1a, maka mercka senantiasa berhati-
hati dan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat atau meryalahi perintatr
Allatr.

Wa mry yaqul minhwt iwtii iluhum min duadltii Ia dznofika rqizlilri
jalwnruma : Bamngstopa di antamrnercka berkata: 'Samggultnya aht
adalah tulw selah Allah', ,tuka Kotti monbala.ew dotgan jalnnon.

Apabila dari golongan malaikat ada png mengaku bahwa dia adalah tuhan
di samping Allah, maka pembalasan png IGmi (Allah) berikan kepadarya adalatr

neraka jahanam. Ferbuatan-perbuatan png baik dan tcrpuji tcntulah tidak berguna
karena dia tclah mempcrsekutukan Altah.

Menurut pendapat Qatadatr, a5at ini ditujukan kepada iblis karena dialatr
png menyuruh manusia meqambatr dirirya. Tidak ada satu pun dari golongan
malaikat png mengaku dirirya adalah tuhan.

Ka dzmlifu nqiriil zltuliniin = Dqnikiathlt Kani nmberi panbalosan
kqada oftytg-ofing yang ulim.
Demikianlah IQmi memberikan pembalasan kepada semua orang )ang

mengufuri Aku dan meqambah selain Allah.

KESIMPULAN

Dalam ryat-tyat ini Allah menjelaskan bahwa semua isi langit dan bumi
beserta isirya adalah hamba-Np. hm malaikat tidak menlombongkan diri dari
menyembah Allah dan tidak pula merasa lelah. Allah juga menerangkan,
seharusrya oftmg{rang musyrik itu segera bertauhid, tetapi mereka enggan,
sehingga mereka la5rak ditegur. Bahwa semua agama png dibaua para rasul itu
men),eru manusia kepada tauhid. Allah membantah pendapat mereka png
meryaakan bahwa malaikat io anak Allah. Sebaliknla, Allah menandaskan bahwa
mereka hanplah hamba-Nla )ang sangat patuh dan taat. Mercka memberi syafrat
hanla kepada mereka png diridhai-Np. Tidak ada di antara malaikat png
mengaku dirinla arhan. IGlau menumg ada, makapembalasan bagi mereka adalah
jahanam.

1
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694

(31)

(30) Apakahorang-orang yan,g kafu tidak
berpikir dan tidak mclihat bahwa
langlt dan brmi ihr bffkait, lalu Ikmi
mcmisahlanrya? IQmi menjadikan
pula semuabenda pnghidtp itudari
air. Apekah mereka tetap tidak mau
beriman?e

Kami telah menjadikan beberapa
gunung png kuluh di bumi supala
bumi tidak meiryombang-ambingf, an
mereka. Kaini juga telah meqiadikan
beberapa jalan png luas di bumi,
supala mereka memperoleh penm-
juk.

IGmi telah menjadikan langit sebagai
atap bumi png tcrpelihara. Mereka
berpaling diri dari segala tanda )ang
terdapat di bumi dan langit.

(33) Dialah )ang tclah menjadikan malam
dan siang, matahari dan bulan; se,mua

itu beredar di dalam frlalop masing-
masing.

q*,i;f"€iuj;;Gtr{A(32)

et$r1i$jal,J1{r,
g=.larx;G,ssd;,ls

6j*;Dfi;"*!{;dta

I*'"1d,'eV'i;tr6;i
'r;ifr:;J,J93L?_q9y,y6

ta6
@:or;;

,;Ay:rat;tJ(&r$$t
@i,F:5-{6t, y;r:V

TAFSIR

A wabm yaml b4ziitu kafaruu an us samuwuti wal ar4lu kaaruloa
rutqan fa fataqnaahwua : Ao akah ofltng-otttng yang kafir tidak berp ikir
dan tidak melihat bahwa langit dan bumi itu berlait, lalu l{ami
memisahlawrya?

Apakah mereka buta, tidak melihat bahua langit beserta segala isirya dan

bumi beserta segala isirya semula bersao, tidak retak, kemudian IQmi pisah-
pisahkan serta Kami jadikan masing-masing di suatu arah, lalu masing-masing
menunaikan tugasnla.

Atrli-atrli astronomi memang menetapkan bahua matahari adalah suatu bola
api png berputar di sekiur dirirya berjuta-juta tahun. Di dalam perputarannla

)ang cepat itu berpisahlah bumi kita dan planet-planet png lain dan terus-

e I(aitbn dengnn bagian 6nal S.ll: Hurd.
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meneruslah bumi mengadakan rotasi dan revolusi menurut aturan png telatr
ditentukan berdasarkan hukum gala tarik-menarik.

Hal ini telah Kami katakan dalam surat Huud.

wa ja'abua mirul moa-i kulla syaiin luyyin : Kani matjadilun pula
semul bendayang hidtp itu dari air.

Allah telah menjadikan segala png hidup dari air, baik pohon kayu maupun
binatang. Ttdak ada benda hidup png tidak membutuhkan air, bahkan aiitatr
png menjadi asalrya. Heuan berasal dari nuthfrtr, sedangkan nuthfrtr itu adalatr
air. Ttrmbuh-tumbuhan juga tidak bisa hidup tanpa air.

sebagian ulama pada masa sekarang ini berpendapat bahwa segala binatang
pada mularya dijadikan di laut. Baik burung maupun ternak darat adalatr berasal
dari laut. Airlatr uffrur png penting bagi kehidupan sesuatu png hidup. Heuan
bisa hidup sampai 70 hari tanpa mengenlam makanan, jikamasih meminum air.

Alaba yu'minuun : Apaluh merela tetap tidaknuuberiman?

Mengapa mereka tidak memperhatikan dalil-dalil png telah dikemukakan
supala mereka mepkini adanla Pencipta yang Maha Kuasa, lalu mereka
mengimaninp?

wa ja'alnaa fil ar4hi mwoasiya an tamiidt bihim : Kami telah mmjadikan
beberupa gunung yang hthrlt di bumi supaya bumi tidak mengombang-
ambinglun merela.

IQmi telah menjadikan beberapa gunung png tinggi-tinggi di bumi, supala
bumi tidak guncang akibat ulah manusia png menghunirya ketika bumi dalam
keadaan berputar.

Wa ja'ahtat fiilua fiiagan subnhl la,al lahum yahtoduun : Kami juga
telah menjadilan beberapa jalan yang luas di bumi, supaya merela
memperuleh paunjuk.

IQmi juga menjadikan jalan-jalan di anara gunung-gunung )ang dapat dilalui
oleh manusia, supaya mereka memperoleh petunjuk png dapat dipergunakan
untuk mencari berbagai kemanfaatan dan mendapatkan petunjuk yang membawanya
kepada kepercapan atas keesaan Allatr sebagai sang pencipta manusia.

waja'ahus somrra4 saqfim ,rut fw-zhat : Kami telah mmjadikan langit
sebagai atq burni yang teryelilnm.

Kami menjadikan langit sebagai atap bumi png tidak jatuh dan tidak terkena
guncangan, bahkan terpelihara dari setan png suka membuat ulatr.
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Allah telah memelihara matahari dan bintang, masing-masing di dalam
frlakrya, sehingga tidaklatl kacau keadaannya. Bahkan masing-masing beredar
dalam garis edar png ditennrkan.

Wa hwn 'an aoyaatihot mu'i4hnun : Merela berpaling diri dari segala
tandayang terdrya di bumi dan langit.

Semua orang musyrik berpaling diri dari memikirkan ayat-ayat Allah png
menunjukkan mereka kepada keesaan-Np dan keagungan-Nla.

Wa huwal la4zii klwbqal laila wan rwhaam wosy syamsa wal qamam
fullun fii falakiy yasbaltuun : Dialah yang telah mmjadikan malnn dafi
siang, natafurt dan bulan; semilo iru beredar di dalnn falalotya masing-
masing.

Allahlatr png telah menjadikan malam dan siang dengan perputaran bumi
di sekitar dirinya (gerak rotasi). Dialah png telah menjadikan matatrari dan
bulan, png masing-masing beredar dalam falaknfa )ang tidak berpenghujung
itu, png harya Allatllah png mengetatrui batasrya.

Allah mengemukakan dalil-dalil png menunjuk kepada keesaan-Np dan
kekuasaan-Nla serta untuk meneguhkan apa )ang telah dikemukakan. "Kalau di
bumi dan langit ini ada beberapa fifiali, tentulah langit dan bumi ini telah hancur. "

Al-Qur'an selalu mengutamakan dalil-dalil (hukum) alam dan mengajak
manusia untuk memperhatikanrya. Orang-orang jahil mengambil faedatr dari
apa )ang dapat dilihat oleh mata, apa )ang dapat didengar oleh telinga, dan apa
png dapat dipegang oleh tangan. Orang png alim dapat mengambil manfrat
dari apa )ang tersurat dan png tersirat mengenai ratrasia-rahasia alam ini.

IGlau adaorang bertarya, mengapa Allah mengatakan kepada mereka dengan
bentuk pertanlaan: "Apakatr mereka tidak melihat? IGpan mereka melihatrya
rehingga lalak diajukan pertanlaan ini?", maka perranlaan itu dijawab oleh az-
Zamakhspri dan al-Faknrur Razi dalam tafsirnp sebagai berikut:

Pengaitan langit dan bumi serta pemisahanrya telah dijelaskan oleh al-Qur'an
dan png demikian itu adalah suatu mukjizat Wg membuktikan kebenaran al-
Qur'an. Maka apa )ang diterangkan oleh al-Q,ur'an dianggap benar-benar telah
dilihatrya. Apabila ditambah lagi dengan teori ilmiah, )ang membenarkan bahwa
bumi dan langit itrr pada mularrya berkait dan baru kemudian berpisatr, menjadilah
pertanlaan di sini untuk menetapkan suatu tanda kebesaran Allah.

i

o 1;sithn dengan S.29: al-'Anlohnrt; S.17: al-Israa'; 5.36: yaasiin.
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KESIMPULAN

Dalam ayar-tyat ini Allah menegur orang-orang musyrik )ang tidak mau
memperhatikan tanda-tanda di dalam alam ini png menunjukkantenung kebenarur
keesaan Allah.

695

(34)

(35)

(36)

(3t1

Dan IGmi tidak menjadikan seorang
manusia pun sebelum kamu yang
hidup abadi di dunia. Apakah jika
kamu meninggal, mereka akan hidup
kekal?

Tiap jiwa akan merasakan sakitnp
kematian. Kami akan mencoba
mereka dcngan kejahatan dan
kebajikan sebagai suatu fitnah
(cobaan); dan kepada Kamilah kamu
dikembalikan.'

Apabila orang-orang kafir melihamu
(Muhammad), niscaya mereka tidak
menjadikan knmp sslxia sebagai
bahan olok-olokan. Mereka berkata :

"Apakah ini orang png menpbut-
nyebut tcntang kejahatan (menge-
cam) uhan-uhan kamu? " Merckalah
orang-orang yang mengingkari
keesaanAllah Eng Maha kmurah.
Manusia telah dijadikan bertabiat
Oerperilaku) teryesa-gesa. Akan Aku
perlihatkan kepadamu tentang tanda-
tanda-Ku, maka janganlah kamu
meminta supala hal itu disegerakan
(dipercepat).

Mereka berkata: 'Kapan azab itu
datang, jika kamu memang orang-
orang )ang benar?"

Sekinrya semua orang kafir menge-
tahui ketika mereka tidak sanggup

'^$"tFuflWYi
@'i;n!!';6e$;l

{h;UiJ(frii,iiy
""L3-;e5#L,

@_3j?J4ro
'5i'6;'fjHir"rt':)'5$b

'$al;:Pd.r{rrgi ?i#11
@.rilY?->4tf**,

att$'fu,WalvL
@\k3{i

',K:,Y;]r:i,{i,[Ft
@qf2"tr-

(38)

(3e)

e Kaithn dengan bagian awal S.1l: Huud.
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pula diberi penangguhan.

(al) Sungguh, beberapa rasul sebelummu
juga telah diperclokolok (ole[ umat-
np). Maka, mereka png mengolok-
olok itu ai.an ditimpa azab yang
tadirya mereka olok-olokkan.

menghindarkanmukarya darijilaran hi#d"16gl,fpj:r;,api neraka, tidak sanggup meng-
hindarkan punsuns-pffsi*gofr, e$j:,{l1j
dan mereka pun tfulak memperoleh
pertolongaq tcntulah mereka tidak
meminta (agar azab) disegerakan.

'oo'rmT#Ht;L1xffi,?# "ry"6:#"'r'
lffi ,T:,Tff i"fr1r#@.i;,8?*'5d{,rffi11

'4#W3*;"L6;

$@cibv€t$t36
^27 g rzrz
Crdg,;1i.J_

TAFSIR

Wa moa ja'alnoa li ba-syarim min qablikal khtido : Dail Kami tidak
me4iadikan seonmgrrurusiapw sebefumkonuyong hidtp afudi di dmia.

Orang-omng musyrik mengharapkan supEa Rasulullah wafrt, agar mereka
dapat memperlihatkan kegembiraan hatinp. Untuk menjelaskan kekeliruan
pendapat dan kepkinan mereka itu, Allatl menetapkan bahwa tidak ada seorang
pun manusia di dunia )ang kekal abadi dan tidak akan mati. Muhammad tidak
hidup abadi, demikian pula kaum musyrik, juga akan mati. Kalau demikian
halnla, maka janganlah mereka mengharapkan bahwa jika kamu wafrt, hai
Muhammad, dirirya akan hidup terus.

A fr+n mifro fa humul kltulidutn : Ap al(ah j ika kanu mming g al, me reka
akmhidry kekol?

Apakahpara musyrikakan hidup abadi sesudah kamu wafit, hai Muhammad?
Tidak, tegas Allatr, mereka tidak akan hidup kekal abadi. Mereka pasti akan
menemui ajaln)a, kembali kepada Tbhannp.

Diriya5atkan oleh al-Baihaqi dari Aisph bahwa Abu Bakar membaca alat
ini ketik4 mencium jenazatr Rasulullah.

fulla rufsin dzta-iquul naui : nap jiwa akon merusakan sakitnp
ksndion.

Semuajiwa dari makhluk Allah pasti 1116psakan kematian. Maka jangantatl
seseorang bergembira karena kematian orang lain png tidak disukai dan
memperlihatkan kepuasan huinp. Sebab, dia nantirya juga akan mati.
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V{a nablutthsn bisy syani wal k}uiri finann : I(atni alant mqcoba merckfl
dengan l<ejatntan dan leebajilan sebagai stntufrtnah (cobaan).

Allatr menetapkan untuk menguji manusia dengan apa )ang diberikan kepada

mereka, baik png diberikan itu berupa kemudaratan dunia seperti kepapaan

maupun kenikmatan dunia, seperti hidup sehat dan jap. Jika mereka bersyukur
menerima nikmat-nikmat itu, atau mereka bersabar menerima bencana (musibah),
maka sungguhlah dia memperoleh kemenangan. Tbtapi jika dia lupa daratan
ketika memperoleh nikmat atau hilanglah pedoman hiduprya ketika mendapatkan

bencana, maka dialah orang png rugi.

Wa ilafuoa turja'uun : Dan lcqada Kanilah lannu dikembalilan.

IGpada Allahlah mereka kembali, dan di.alam akhirat itulah Allah
memberikan pembalasan atas amal perbuatan mereka.

Wa i4ua m<alwl la4ziiru lufunu iy y atu*hi4znwwlu illaa hrauw an :
Apabila oflLng-oftmg lafir melilntmu Mulnmmad), niscaya merela tidak
menjadikan lamu melainkan sefugai balwn olok-olokan.

Apabila orang-orang kafir melihat kamu, maka perbuatan mereka adalah
mengolok-olok dan mengejekmu. Sebenarqa mereka harus memperhatikan baik-
baik budi pekertimu, adab dan sopan sannulmu, serta watlyu png diturunkan
kepadamu, supala lembutlah tabiat mereka p4g keras bagaikan batu itu. Bukan
sebalikrya, mengingkari Rasul.

A hoa4ul lo4zii ydz*rnt odilutafun wa hwn bi dzikrir rulmoani
hum ko$turtt : Mercla berkna: Apafuh ini orutg yang menyebut-rryebut

tmtang lejalwtan (mmgecan) tulun-tulwt karrut?" Mercka adolah onmg-
oftmg yang mengingkari keesaan Allah Wrg Malw Pemumh.

Orang-orang kafir seperti Abu Jahal dan teman-temanqa berkata saur dengan
png lain: 'Apakah ini orang yang mencela tuhan-tuhan kita dan memuji T[hanrya
Yang Maha Pemurah?" Orang-orang musyrik itu bila disebut nama Allah Yang

Maha Rahman di depan4a, mereka mengingkarirya.

Khuliqal ilaatnu min 'ajal : Manusia telah dijadikan benabiat (ber-

p erilafu) t erges a- ges a.

Allah telah menjadikan manusia bertabiat tergesa-gesa. Memang demikianlah
tabiat manusia. Karena itu tidak mengherankan orang-orang musyrik meminta
supala azab dan bencana png dijanjikan itu segera didatangkan. Seuajarnp
mereka lebih baik menanti saja, karena Allah pasti akan menimpal<ananb terhadap

mereka, seperti png dialami umat-umat terdahulu.
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sa uriikum aoyoatiifa lat usu'jiluun : Aht akan memperliltatlan tanda-
tanda-Kt kcpadamu, maka janganlah kamu meminta supaya hat itu
disegemlant (dip ercqat).

Aab-azab itu pasti akan Aku timpakan kepadamu, karena itu kamu janganlah
meminta dipercepat. Bersabarlatr sehingga datang masa )ang telah ditentukan
oleh Allah; sesungguhnp Allah tidak meqalahi janji.

wa yaqwfunrw matoo rtao4ztl wa'du in kwuum shaadiqiin : Merelw
berluta: "Kapanlant azab itu dawtg, jifu kanw manang orung-ofimg yang
berwr?'

Para musyrik itu bertanp kepada Nabi dan kepada para mukmin png
membaca ayat-ayat png menjelaskan bahwa kiamat dunia telah dekat masanp
dan azab akan menimpa orang-orang png mengingkari-Np. .Iepankah 

azab
)ang kau janjikan itu akan datang kepada kami, jika kamu memang orang-orang
png benar dalam berjanji?'

I-au ya'bmul la4ziitu kafarut hifuu rat y*uffuuilo ,aw wqiuuttihimun
ntton wa loa 'an zluhwrihim wa laa hum yun-slwraun : sekimnya
semuo ottmtg kafir mengaahui ketil@ mercka tidak sanggup menghindarlanr
mukatty dari jilatan api nemkn, tidak sanggrq menghindarkan pungung-
punggungnw, dan mcrcka pun tidak mempemleh pertolongan, tentulah
mereka tidak meminn (agar aznb) disegemkan.

sekiranp orang{rang kafir png meminta percepatan sitsa itu mengetahui
apa )ang Allah sediakan untuk mereka pada uaku muka mereka dijilat api yang
tidak sanggup mereka hindari, sebagaimana mereka tidak berkuasa menolak api
png menjilat punggungrya, sedangkan penolong png mereka harapkan bisa
membantu pun tidak ada, tentulah mereka tioak terus-minerus berkufur. Mereka
tentulah segera bertobat dan tidak meminta agar siksa png dijanjikan kepada
mereka dipercepat.

Bal u'tiihim baghaotunfa tabltatuhum fa loa yasta4hii,utuu ruddalut
wa lot hwt yun*lwtttntt : seberurnya janji iru dawtg kqada merckn
dcngan tifu-tiba, lafu mmtbingwgkm mercka dan mercta pw tuar manpu
meno lalorya, dan tidak pula dibe ri p erwtg guhan.

Sebenarnp kiamat akan datang kepada mereka dalam keadaan mereka tidak
menpdarirya, lalu bingunglah mereka karena tidak punp daya upala untuk
menolaknla dan tidak pula mempuryai tempat untuk berlindung. silain itu,
mereka pun tidak diberi penangguhan waktu untuk bertobat atau mengemukakan
sesuanl uanr.
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Wa laqdis tnh.zit bi tttsulim min qablikt fa rwqa bil la4ziitu sa+Lirau
minhim maa knanuu bihii yastalui-trun : Sungguh, beberqa msul

sebelummu juga tetah diperulok-otok (oleh wutnya). Mala, mereka Wng
mengolok-otok itu akan ditimpa aztb yang ndinya mercla olok-oloklan.

Bersabarlatr kamu, watrai Muhammad. Demikian tabiat dan perilaku manusia

terhadap para rasul )ang menyeru mereka kepada kebajikan dan keridhaan. Sejak

datrulu para rasut itu telatr diperqlokolok oleh umat-umatnla. Maka pembalasan

png akan dihadapi oleh mereka )ang memperolok-olok Rasul adalah azab Allatt

>anE Oitimpakan kepada mereka dari segenap penjuru (aratt). Allah harya

menplamatkan para rasul dan orang-orang )ang beriman.

Sebab firrun alat

Diriwalatkan oleh Ibn Abi Hatim dari as-Suddi batrwa pada suatu hari Nabi

lewat di depan Abu Sufpn dan Abu Jatral png sedang berbincang-bincang.

Ictika AbuJatral melihat Nabi, dia pun tertava, serala berkata: "Inilatr Nabi

Abdi Manaf." MendangarucapanAbuJatral iUr, Abu Sufptt marah,lalu berkata:

'Apakatr kamu tidak membenarkan Bani Abdu Manaf mempunlai nabi?"

Pembicaraan mereka itu didengar Nabi, maka Nabi berkata kepada Abu Jahal:

'IGmu tidak akan berherrti melemparkan nrdrhan-urduhan sehingga kamu ditimpa

oletr apa png dialami pamanmu, al-Walid. Setelatr itu, Nabi berganti mendatangi

Abu Sufyan dengan kataqa: "Kamu mengatakan png demikian karena didorong

oleh rasa membela kabilah, bukan membela Rasul. " Berkenaan dengan itu turunlatt

apt ini.

Adapun ayglt 37 diturunkan mengenai an-Nadhir ibn Harits lang meminta

supala Oituruntan hujan atau azab )ang pedih dari langit jika al-Qur'an itu benar.

KESIMPULAN

Dalam q6t-alat ini Altah menjelaskan batrua dunia ini bukanlah tempat

png kekal. Selain itu menjelaskan batrwa para musyrik mengecam Nabi dengan

Aash Nabi memburuk-burukkan tuhan mereka. Orang-orang kafir mengufuri

Allatr png Rahman, )ang mencurahkan nikmat-Np kepada mereka danhamba-

hamba png lain. IGmudian Allah mencegah manusia berlaku tergesa-gesa serta

menegaskan batrwa apa yang dijanjikan oleh Allah inr pasti datanpp.

696

(42) Ihtakanlah: 'Siapakah )ang mcrnc-
lihara kamu pada malam hari dan .,frr;#t;{'fiu4;;:$
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siang hari dari (azab) Allah Yang
Maha Pemurah itu?" Sebenarnya
mereka adalah orang-oring yang
memalingken diri dari mengingat
Tbhanrya.n

(43) Tbtapi apakah mcreka mempunpi
beberapa fihan png dapat meme-
lihara mercka selain Ihmi? Mcreka
tfulak sanggup menoloqg diri scndiri
dan tidak pula dapat dilindungi dari
(azab) IGmi.

(44) Sebenarnya Kami telah menye-
nangkan mercka dan orang nranla
dengan berbagai macam kenikmatan
sehingga penjanglah umur mercka.
Apakah mereka tidak memperhati-
kan, sehingga merdka tidak melihat.
Sesungguhnya Kami mendatangi
bumi, lalu Ihmi mengurangi luasrya
dari scgala arah. Apakah mereka inr
orang-orang yang menang, )rang
dapat mcngalahkan orang lain?

(45) Katakanlah:'Scsungguhnya aku
menakut-nakuti (memberi peri-
ngatatn) kepadamu dengan wahyu.
Tidanah orang )ang tuli itu men-
dengar seruan, apabila mereka
diperingatkan."

(46) Sungguh, jika mereka ditimpa azab
Kami, meskipun hanya sezarrah,
tentulah mcreka berkata: fllangkah
celakanya lami. Sesunggrrhnla kami
adelah ofilng-omng png menzalimi
diri sendiri."

(47) IGmi melerakkan timbangan-tim-
bangan png adil pada hari kiamat.
Maka seseorang tidak di"alimi sedikit
pun, walaupun amalan itu hanp
sebesarbiji sawi (zarrah), pasti Kami
hadirkan. Dan cukuplah IQmi ini
menjadi Pembuat perkiraan (per-
hitungan).tr
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TAFSIR

@d may yakh-ukum bil lgili wan rulrggri mfiur mhmaan : Katakanlah:
;siqotot yang memetitwm lwnu pada malan hart don siang hart dari
(aznb) Allah Wrg Maln Pemutdt iru?'

Ya, Nabipllah, tanlalah kepada orang )ang mengolok-olok kamu: "Siapakah

png memelihara kamu dari aTab Allah, iika'azaib itu datang menimpamu? Siapa

pula png memelihara kamu pada malam hari ketika kamu tidur, dan siapa pula

lang memelihara kamu pada siang hari ketika kamu sedang berusaha menyelesaikan

urusanmu?" Tidak ada seorang pun )ang bisa memelihara dirimu selain Allah.

Bal hum ,an dzikri rubbihim mu'ri4huun : seberurnya merelu adalah

onmg-orung yang menal@@tt diri dan menlinga Ttuharutya.

Mereka telatr dilalaikan oleh berbagai macam nikmat, sehingga tidak ingat

kepada Allatl dan tidak takut kepada azab (siksa-Np). Oleh karena itu, maka

dikemukakanlah pertanpan kepada mereka: 'siapakatr png memelihara kamu?"

Am lahum aatiltatun tamru'nhum min duunilut : Tetqi apaluh merela

mempunyai beberupa tuttnn yang dapat memelilnm merela selnin Kami?

Apakatr mereka mempuryai tuhan-tuhan lain png dapat memelihara mereka

dari azab png menimparya? Tidak ada tuhan-tuhan lain bagi mereka png dapat

menyelamattan diri dari azab Kami.

Lotyasta4hii'wnwrushmanftsihimwalaahwnmiwualwh'lwbuun:
Merelu tidak sanggup menolong diri merela sendiri dan tidakpula dapat

dilintungi dari (aznb) Kami.

Bagaimana tuhan-nrhan itu dapat memelihara mereka daliazab l(ami, padahal

tuhan-tuhan lang mereka sembah itu berupapatung a6u berhala png tidak sanggup

menolong diri sendiri, apalagi menolongorang lain. Merekatidakpula dilindungi

dari anb Kami atau mereka tidak memperoleh pertolongan dari IGmi.

Bal matta'naa haa-ulaa-i wa aabaa+hum hattaa thaala 'abihimul
'urnurTt : Seberuntya Koni telnh menyerwnglant merel(a dan omng twnya
dengan berbagai mocam kenilonatan sehingga panianglah wnilr merel(tt.

Igmi (Allah) memberikan berbagai macam kesenangan kepada orang-orang

kafir dan orang tua mereka, serta panjang pula masa png mereka jalani dalam

kenikmatan itu. Maka kenikmatan lama png mereka rasakan menimbulkan

anggapan bahwa mereka akan terus-menerus dalam keadaan demikian dan

terpedalalah mereka.
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A falu yamuru anroo ru'til adlw runqu*hulua min ath-rufihaa :
Apakah mereka tidak memperhatikan, maka merekn tidak melihat.
sesmggultrty Kami mendawryi bumi, lala Kami mengumngi tw*tya dari
segala amh.

Apakah orang-orang musyrik }ang ingin dipercepat azabnya tidak melihat
bekas-bekas kekuasaan (kodraO l(ami dengan mengunjungi negeri-negeri mereka
dari segala arah? sedikit demi sedikit negeri mereka dikalahkan oleh orang png
telah beriman. Maka sedikit demi sedikit negeri hamba IGmi png telatr beriman
semakin luas, sebalikrya daerah mereka berangsur-angsur menjadi berkurang.

Demikian kebanlakan atrli taftir menafirkan alat ini, pitu menafsirkan
pernlataan "I(ami mendaangi bumi lalu IGmi kurangi luasnla dari segala arah. -

seb4gian ulama mengatakan, alat ini menunjuk pada kekuasaan Allah, supaja
orang-orang musyrik berpaham batrwa mereka tetap dalam keadaan jala dan
senang bukan berarti Allah tidak sanggup menyiksa mereka. Tbapi karena sesuatu
hikmatr. Maka makna alat ini adalatr: Apakah orang-orang kafir tidak melihat
bahwa Kami mendatangi bola bumi lalu Kami kurangi dari aratr utara dan selatan.

Para ahli geofisika memang menlaakan batrwa bumi ini tidak sempurna
bulatnp. Bumi padat di kutub utara dan selatan, berbentuk limau manis. Maka
alat ini telah ditafiirkan oleh kemajuan ilmu sekarang ini sesudah 13 abad al-
Qur'an berlalu.

Afuhumul glualibwn : Apal(aL mercla in orung-orung yang meruiltg,
yong dapat mengalahlant orung bin?

Apakah setelatr berb4gai tanda kebesaran Kami terlihat nlata, mereka juga
masih menpngka bahwa mereka )ang memperoleh kemenangan dan dapat
mengalahkan Rasul Kami? Tldak, tegas Allatr. Merekalah orang )ang kalah dan
)ang memperoleh kerugian.

Qul inrumaa wdzirukum bil walEi : Katatantlah: 'sesungguhnya aht
meruht-rwhtti (membe ri p einguan) kq adamu dengan wattyu..

IGtakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang musyrlk sebagai ancaman
bagi mereka. 'Tirgasku hanplah meryampaikan firman-firman Allatr kepadamu.
Allah sendiri )ang menangani urusan hisab @erhitungan amal). Aku menakut-
nakuti (memperingatkan) kamu dengan dasar watryu }ang diturunkan kepadaku,
bukan dengan sesuatu png akan kamu buat sendiri. Aku menjelaskan kepadamu
tentang akibat kekafiranmu dengan menjelaskan keadaan umat-umat terdahulu
sebagai contoh )ang nlata. Itulah tugasku."

wa laa yasma'ush shwnmud du' aat i4zoa mat yun4zarTtw :' Ttdaldnh
omng yang tuli iru mendengar serua.tn, apabila merela diperingatlant.,'
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Iqrena tidak mengambil manfiat dengan apa )ang mereka dengar mengeniu

arcaruu Allah. Mereka inr sepeni orang Uli )ang tidak dapat mendengar apa-apa.

Wa bim m$satJuon rutlwtm min 'a4zrubi mbbika h yoquulutttw yoa

waibnoa iwtu knttttu zhulimiin : &tngguh, jika mercla ditinpa aznb

Rami, meskipun hanya sezqrmh, tentulah mereka berkata: 'Alanglah
celakanya lani. Sanngpttnya kami adaloh oflmg-omng yang menzllimi
diri smdiri."

Jika mereka png selalu meminta supEa dipercepataztbtyaatas diri mereka,

ditimpa oleh suatu sitsaan Kami karena mendustakan Rasul, tentulatl mereka

berkata: 'Aduhai nasib, kami adalatr orang-orang )ang menganiEa diri sendiri

dengan jalan menyembatr berhala dan tidak mau menyembah Tbhan png
merqiadikan kami dan mencurahkari nikmat-nikmat-Nla atas diri kami."

Wa ndlu'ul rruwaaziirwl qts4rla li yawnil qiyaonati = Kami melaaklant

timboryan-timbangan yang adil pado lari kiamd.

Pada hari kiamat IQmi menghadirkan segala timbairgan png adil untuk

menimbang amalan-amalan mereka Ouku catatan amal). Apakah pada hari kiamat

nanti benar-benar diletakkan timbangan, lalu ditimbanglah semua amal makhluk

sesudah ditentukan dalam suatu benmk atau timbangan-timbangan itu harya

menimbang urusan kerohanian? IGdua pengertian itu dapat diterima oleh akal.

Mungkin Allatr mendirikan timbanpn-timbangan, lalu menimbang amalan-amalan

manusia sesudah ditetapkan sebuah benok tertentu atau mungkin juga Allatt
menimbang amalan-amalan itu secara maknari.

Sebagian atrli ta$ir mengatakan: 'Tldaklah 1ang dimaksud dengan timbangan

di sini adalatr hakikat timbangan seperti di dunia, walaupun pendapat ulama salaf

seperti itu. Tbtapi firman ini menggambarkan keadilan Allah png mutlak, )&fg
mengatasi semua hak hamba-N1a." Tbgasrya, Allatl pada hari kiamat berlaku

sangat adil.

Fa laa tuzhbmu rulsw syaion : Malu seseorung tidak diwlimi sedikit
pun.

Kami tidak mengurangi sedikit pun patlala png berhak diterima oleh

seseorang, dan Kami juga tidak menambatr sedikit pun azab png berhak mereka

terima.

Wa in kaaru mitsaub lwbbatim min klwdalin atahu bilrao : Wahu

anulut iru lranya sebesar biii sawi (ztrmh), pasti Kani lndirkan.

Walaupun amal )ang dilakukan harya seberat biji sawi (sangat rlngan sekali),

Kami tetap memberi balasan setimpal dengan beratrya amal. Baik amal kebajikan

ataupun kejatratan (kemaksiatan).
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wa fuIu bhaa luasibiin = Dan cuhtpbt Kani ini matjadi pembwt
perkiruan @erhitmgan).

cukuplan Kami menjadi penghitung bagi semua amal mereka, karena tidak
ada seorang pun )ang lebih mengetatrui amaran-amalan mereka dan apa png
telah mereka lakukan di dunia selain IGmi.

KESIMPULAN

Dalam rydt-ayx ini Allah menjelaskan, nalaupun Dia png memelihara mercka
@ara musyrik) pada malam dan siang hari serta mencurahkan nikmat-nikmat-
Nya, mereka teap sqia memalfurgkan diri dari memperhatikan dalil-dalil png
menuqiuktan batrva Allatr lang memelihara diri mereka. Sudatr selayakrla mereta
meninggaltan perycmbatran berhala png tidak mampu memelihara diri mereka
sendiri. Allah'juga menerangkan batrwa lang membuat mereka memalingkan
diri adalah karena kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan. padahal
beihrangqa daerah mereka sedikit demi sedikit setrarusnp menjadi ibarat bagi
mereka.

Pada akiirnla Allatr menjelaskan batrwa tugas Rasul itu hanlalatl pemberi
peringatan (indzar) dan tabligh (menlampaikan uahyu). Dan pada hari akhiratlatr,
manusia memperoleh keaditan png seadil-adilrya.

697

(48) Sungguh, Kami tclah mcndata4gkan
kcpada Musa dan Harun kitab at-
Thurat dan kctcrangan-kcterangan
serta pcmbalasan pahala bagi mercka
yang bertakwa.t2

(49) Yaitu mcreka yang takut kepada
Ttrhannla, ualaupun Tbhan im gaib
baginya. Mcrcka merasa tahlt kepada
hari kiamat.

(50) Inilah alQur'an png mcmpunpi
berkat dan manfrat png tclah Kami
turunkan, apakah kamu masih
mcngiqghd alQur'an?
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TAFSIR.

Wa bqad aatainaa ,nuusu, wa huruwwl finqaaru wa dhiyu<w wa

ildkml lil nwqiin : Sanggll4 Kami telah mqdatunglon kqada Musa
dan Harun kitab al-Tauru dan kctemngan-keteryngan sena pembalasan
palnla bagi mercka yang berukwa.

Kami benar-benar telah memberikan kepada Musa dan Harun kiab at-Thurat

lang memisatlkan antara kebenaran dan kebatalan, antara png halal dan yang

haram, png menjadi suluh penerang bagi jalan-jalan )ang gelap. At-Thurat itu
menjadi pelajaran dan peringatan bagi mereka pqg bertakua. Di dalamrya terdapat

segala apa )ang mereka perlukan, baik meryangkut masalah agama maupun

kemaslahatan dunia.

Ath4ziitu yakh-syawu mbfuhwn Nl Stwibi : hitu mercka yang nfut
kqada Ttuharutp, walatryw TUlw, iru gaib fuginry.

Mereka png bertakua adalah orang{nmg }ang takut kepada Tbhan, walaupun

T\rhan itu gaib bagi mereka. Selain itu, mereka juga takut kepada azab Ttrhan,

walaupun azab itu tidak tampak.

Wa han mfuus su'ati musy-figun : Mercka milasa tofut kqado lwri
kiamat.

Mereka itu merasa takut kepada azz;b hari kiamat dan segala huru-haranla

,ang sangat dahspt.

Wa lua4zru dzikrum mubur*ttn arwlndru = Inilah al-Qur'an yang

menpwtyi berkot don marfaot yng telah Kami tutltttkott.

Inilah al-Qur'an png IGmi turunkan kepada Muhammad untuk menjadi
pelajaran bagi mereka )ang mau mengikutinla. Al-Qrr'an itu adalah sebuatt

kitab png banlak manftatnla dan banpk kebajikanrya bagi mereka png
menaatinla.

A fa antu,m lahau mw*iraun : Apakah komu mosih mmgingkai ah
Qur'an?

Apakah sesudah nlata bagimu tentang kedudukan al-Qur'an )ang sangat

tinggi itu, kamu masih juga mengingf,ariqa dan kamu mengatakan bahwa Kitab
itu hanlalah sebuah impian kosong?

Bagaimana kamu mengingkari al-Qur'an dan kamu mengatakan bahwa kitab
itu bukanlah diturunkan dari Allah, padahal kamu adalah orang-orang )ang
berbatrasa tinggi png meirgetahui keistimeuaan tutur kata (susunan kalimaQ
png tidak diketahui oleh orang selain kamu?
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KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan sebuah sunnah-Nla, yaitu
mendatangkan uaktu kepada nabi-nabi-Np sera menerangkan spriat dan hukum-
hukum-Np png menjadi petunjuk bagi manusia.

698

(51) Dan sungguh Kami tclah meng-
anugerahkan hidafh (kebenaran)
kepada lbmhim sebelum Musa dan
Harun. Kami mengetahuinp.

(52) Ingatlah, ketika Ibrahim berkata
kepada ayahnya dan kaumnya:
'Patung-patung apakah ini, sehingga
kamu dengan tekun menyembah
(mengibadatinp)?"

(53) Mereka meirjawab:'IGmi mendapati
onrng-orang nu kami juga mer5rcm-
batrrya."

(54) Ibrahim berkata: 'I(amu dan orang
numu benar-benar dalam kcsesatan

)ang nlata."
(55) Mereka bertanp: 'Apakah kamu

mendatangkan kebenaran kepada
kami ataukah kamu adalah orang-
onng )ang bermain-main? "

(56) Ibrahim menjawab:'sebenarnya
Tbhanmu adalah Tbhan langit dan
bumi, laqg telah membrnt keduanp.
Aku adalah salah seorang di antara
orang )ang bisa memberikan bukti
tentang hal itu."

(57) 'Demi Ahah, aku akan berusaha
menghancurkan berhala-berhalamu
sesudah kamu pergi meninggal-
kannla.,

(58) Ivlaka sesudah mereka perg, Ibrahim
pun meirghancurkan berhala-berhala
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(5e)

(60)

itu, kecuali sebuah berhala yang

besar. "Mudah-mudahan mereka
kembali kcpadanya."

Mereka bertanla (serclah kembali):
'Siapalah yang telah menghancurkan

tuhan-tuhan kami? Dia (Ibrahim)
benar-bcnar oxang )ang zalim)'

Berkatalah sebagian bcsar dari
mereka. 'Kami mcndengar ada se-

orang pemrda yaog meircela bcftala-
berhala ini fang bernama lbrahim."

Mereka berkata pula: 'Bawalah dia
dengan cara )ang dapat dilihat oleh
seluruh manusia, supaya mereka
meryalsikannla."

(62) Mercka bcrtaqa: 'Engkaukah Png
telah melakukan pcrbuatan ini
(memsak berhala) terhadap tuhan-
tuhan kami, hai lbrahim?"

(63) Ibnhim mcnjawab: 'Eng melakulan
adalah berhala yang menjadi
pemimpin berhala-berhala yang lain.
thnyakan fepada berhala-berhala iur,
jika mercka dapat berticara."

(64) Mcndcngarjawaban lbrahim, mcreka
pun sallng berpandangan di anara
mercka, seraya saling bcrkata:
'Sesungguhqa kamulah Yang t€lah
menzalimi diri sendiri."

(65) Kemudian mereka mcnundukkan
kepala seraya berkata; 'Fngkau telah
mengetahui bahwa bcrhala-bcrhala
itu tidak dapat berbicara."

(66) Ibrahim berkata: i{pakah kamu
me4ambah selain Allah 1ang tidak
mcmberi manfaat sedikit Pun
kepadamu dan tidak pula me,mberi

mudarat kepadamu?"

(67) "Ah, (celakalah) kamu dan apa )ang
kamu sembah selain Allah. Apakah
kamu tidak memPcrhatihnnla? "

(68) Mcrcka berkata: 'Bakarlah Ibrahim
dan tolonglah tuhan+uhanmu, jika
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(6e)

(70)

(71)

kamu memang orang-orang )ang
akan berbuat sesuatu (bertindak)."

Kami (Allah) berfirman: "Shhai aPi,

dinginlah dan kcsclamatanlah untuk
Ibrahim."6

Mercka berbinginan untuk mcmper-

dayakan (membinasakan) Ibrahim,
maka l(ami menjadikan mereka
sebagai orang )ang paltng rugi.

Kami melepnskan (membebaskan)

Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri
yang Kami telah memberkatinya
untuk seluruh alam.

(72) Kami telah memberikan suatu
anugerah bPada lbrahim, Ishak, dan

E'tub dan IGmi telah menjadikan
mcreh itu orangorang Png saleh.

(73) Kami rclah pula mcnjadikan mercka

sebagai pcmimpin-PcmimPin Png
menyeru manusia dengan seizin Ihmi
dan I(ami rclah memhyuhn kcPada

mereka supaya mengerjakan ke-
bajikan, mendirikan sembahyang,
mengeluarkan zakat, dan mcreka
adalah omng-onrng )ang menyem-
bah-Ku.
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TAFSIR

Wa laqad utafiua ibuhiima rusyfultuu min qablu wa kwnot bihii
'aalimiin : Dan swqttth Koni telah mqgarugerulrktttt hidayah (keberumn)

kqada lbmlim sebefum Mwa dan Hartau Kami mmgaaltuinya.

I(ami (Allah) benar-benar telah memberikan kecerdasan dan kecerdikan png
sempurna kepada Ibrahim. IGmi juga telah memberikan taufik kepadarya tentang
jalan-jalan kebajikan, di samping Kami memberirya hikmat. Yang demikian itu
IGmi berikan kepada Ibrahim sebelum kenabian Musa dan Harun. Kami
mengetahui latrir dan batin lbrahim, bahna dia inr memang la5ak menerima

anugeratr l(ami.

Firman Allah ini memberi pengertian batrwa lbrahim memang diberi tabiat
png selalu berusaha mengesakan Allah, mencintai kebajikan, dan mempunpi

r Ikilh dciltFr S.5: r$'Meridah, 64; 5.16: eNehl, 26.
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pandangan png sehat. Karenanla Ibrahim tidak membenarkan apa )ang dilakulen
oleh kaumrya: menyembah berhala. walaupun apa )ang dilakukan Ibratrim itu
mengandung risiko besar.

Ibrahim adalah bapak dari para nabi. IGrapkali namanla disebut dalam al-
Qur'anuntukberbagai maksud. r(aum Ibratrimadalatrpenyembahberhala. Alahnla
adalah seorang tukang pahat, lang membuat berhala, lalu menjualrya kepada
maslarakat. Akan tetapi Ibratrim dengan petunjuk Allatr mepkini bahwa berhala
itu hanlalatt kayu atau batu semata.

Maka dalam tyaf-ayatpng akan datang, dia membantah kaumnla. PerdebaAn
itu kadang-kadang oleh Ibrahim ditujukan kepada a1ahn1a, kadang-kadang kepada
rajarya, dan kadang-kadang kepada rakpt ramai. sesudah nlata bahya perdebaan
itu tidak membawa manfaat, barulatr Ibrahim menghancurkan berhala-berhala
itu. Karenarya, dia pun dibakar. Tetapi dia diselamatkan oleh Allatr, dan keluar
dari tempat dia dibakar dengan segar bugar. setelatl itu, dia berhijrah dari
negerinla, Irak, menuju Spm (Suriatr). IGmudian Allatr memberinla keturunan,
pitu Ismail, Ishak, dan Ya'kub, semuan)a meryambatr Allah dengan sebenar-
benarrya.

Menurut pendapat al-Farras, makna Eat ini adalah Allah memberikan
kecerdasan kepada Ibrahim sebelum beliau menjadi nabi. Bahkan sebelum beliau
cukup umur (deuasa), Allatr memberinya taufik untuk memperhatikan keadaan
matatrari, bulan, dan binang-bintang, pada waktu malam hari. ThBir inilah png
banlak diikuti oleh para ahli tafrir.

Idz qaala li abiihi wa qaumihii naa hot4zihit tamaa4siihtl latii antwt
ltltaa 'oakifuun : Ingatlah, ketika lbmhim berluta kqada ayalutya dan
lwumrrya: 'Patung-patung apakah ini, sehingga lamu dengan tehtn
menyembahnya (mengibadatinya) ?'
Kami telah memberikan suatu bukti kecerdasan kepada Ibrahim, ketika dia

membantah pendapat a)ahrya, Azar, dengan pengajuan peranlaan png bernada
merendahkan berhala-berhala png dibuat oleh alahnp. Dengan pengajuan
pertanlaan-pertanlaan itu untuk memberi pengertian bahwa Ibr.ahim tidak
membenarkan peny,embahan berhala.

Qaduu wqjadnoa oabaa<noa tahoa'mbidiin : Mercla menj mtab : * Kand
madapai oflmg-omng tw lami juga menyembahnya.'

Atas pertanlaan Ibrahim, Azar darr kaumnla mengatakan bahwa orang tua
mereka dulu juga meryambah berhala, maka mereka mengikutinp. Atas javaban
itu, Ibratrim menegaskan tentang keburukan apa )ang mereka lakukan, dengan
katarya:
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Ogalo Wod hottuil otm wa oofu-ukton fiii dhalaofrn mubiin : Ibttthim
berlata: 'Kanu da n ofltng ttnilu benar'bqur dalam kcsesaanyang rryata. "

Ibratrim mengatakan batrwa perbuatan mereka itu merupakan taklid buta

terhadap apa )ang dilakukan oleh orang tuanla. Dinamakan taklid, karena

perbuatan mereka sama sekali tidak didasarkan kepada dalil (ilmu pengetatluan),

tetapi haqa berdasarkan mengikuti hawa nafsu.

@aluu aji'tanaa bil haqqi arn anta mfiul laa'ibiin : Mercla benanya:
"Apalah lannu mmdatangkan kebenamn kqada kami aaulah kornu adalalt
o twtg-omng yang bermain-main ?'

Mendengar pernlataan Ibrahim png menyebutkan perbuatan mereka adalatt

sesat, padahal mereka mer:Na perbuatanrya tidak sesat, maka mereka berkata:

'Apakah kamu membawa kebenaran kepada kami ataukah kamu se,benarrya hanla

bermain-main?"

Qgtla bar mbbuhun mbbw sanoawaati wal ar4hil la4zii la4luralttotrw :
Ibmhim menjawab: *sebenarnya Tfulwnmu adalah Tltlwtt lotsit dott burni,

yang telah membuat l<ednrrya.'

Dengan tegas Ibratrim menjavab: 'Sa1a mendatangkan (menlampaikan)

kebenaran kepadamu. SEa bukan bermain-main. T[han png berhak menerima

ibadat adalatr ''hhan png menciptakan langit dan bumi dan png telah mencurahkan

nikmat-Np kepadamu, bukan berhalamu png berhak menerima ibadatmu."

Wa atu'alaa drsalikum miray syaahidiin : ALu adalah salalt seorung di
antam omng yang bisa memberikon bubi tentang hal itu."

Aku (Ibrahim) dapat memberikan huiiah (argumen) dan bukti atas kebenaran

ucapanku. Aku tidak seperti kamu png hanla meniru perbuatan orang tua.

Wa ullaahi b attidanrw ashnaonakwn fu'do an tuwalluu mudbiiin :
* Dqni Allah, afu akan berusalw mangltorcurknn berlnla-beflnlonu sesudalt

kanu p eryi mming galkawtya. "

Sesudatr mendengar jawaban mereka, Ibrahim pun berniat dalam hatinp
dengan bersumpah bahwa beliau akan berusaha menghancurkan berhala:berhala
itu, ketika kaumrya pergi ke pertemuan hari ra5a mereka.

hda tiap tahun memang mereka mempuryai suatu hari ra1a. Mercka mengajak

Ibratrim turut bersama, tetapi beliau tidak mau pergi dengan alasan sakit.
Sedangkan maksud beliau ingin mempergunakan kesempatan itu untuk
menghancurkan berhala-berhala mereka.
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Fa ja'alahwn judzaadztn illoa kabiirtl lahwn : Maka sesudah mereka
petgi, Ibmhim pun mmglwtcurkan bertala-bertala itu, lcecwti sehnh
berlnlayang besar.

La'alla-hum ilaihi yarji'uan : 'Mudah-mudahan merelu kembali
kqadanya."

Maksud lbratrim berbuat seperti itu agar mereka kembali kepadanp, dan
bertarya serta mau meninggalkan peny,embahan berhala.

Qaaluu manfa'ala lroodzto bi aalilutinoa : Mereka bertanya: .siapakah
yang telah mmglnncarlan rula n-tutw temi?,
Mereka bertanya kepada sesamanla ketika melihat bahwa tuhan-tuhan png

biasanp disembatr telah hancur berkeping-keping, kecuali sebuatr berhala besar
)ang di leherrrya rcrdapat kapak berganurng. "siapakah png telatr menghancurkan
tuhan-tuhan ini dan telatr menjadikannp berkeping-keping?"

Iwwhut la mfiwzlt zluarimiin : oDia (Ibmhrm) berur-berwr omng yang
zalim.'

sesungguhnp orang png telah berbuat jatrat ini adalah mereka png
menzalimi diri sendiri. Dia t€lah menghinakan tuhan-tuhan lang seharusnla Oii
muliakan.

Qaalau sami'twa fatay yadz-kuruhum yuqaalu lahuu ibmahiim :
Berlatalah sebagian besar dari mercka. 'Kani nendengar ada seorung
pemuda yang mencela berlala-berlwla ini yang hemanw lbmhim.,,
seb4gian di antara mereka png pernah inendengar Ibratrim memburuk-

burukkan berhala inr berkata: "IGmi pernatr mendengar seorang pemuda png
bernama.Ibrahim png mengolokolok berhala-berhala ini. Hanla dialatl )an;
pernah menghina tuhan-tuhan berhala. Maka menurut pcrsangkaan kami, dialatl
yang berbuat menghancurkan berhala ini."

@aluuta'tuu bihii a'ywin noosi : Merckn berkata puta: *Bat+tahh dia
dengan cam Wry dqa dililwt oleh seluruh morusia.;

La'allaltrnt yasylu&an : Supayv mercka motybikawya."
setelah dipkini batrua Ibratrim )ang merusak berhala-berhala itu, maka

mereka meminta supala Ibrahim dibaua kepada khalqak ramai untuk diadili,
agar mereka mengeahui bahwa Ibratrimlah png berbuat jahat dan mereka bisa
menpksikan tentang az-b atau hukuman png bakal dijatuhkan kepada
Ibrahim.

l

I
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Qaahu o onta fa'aln hudua bi aalilwthoa yoa ibultiim : Mercla
bertanp: *Dtgkaukahwry telah melahtlant perbuatan ini terlndap tula n-
tulan kamL hoi lbrulim?"

sesudah Ibrahim dibaua ke tempat mereka berkumpul di sebuatr candi, maka
mereka pun berkata kepa{aqa: 'Apakah kamu png telatr menghancurkan tuhan-
tuhan kami, hai lbrahim?'

Menurut perkiraan mereka, tentulah Ibrahim akan mengakui perbuatannya
itu, karena mereka pkin betul bahwa Ibratrimlatr png menghancurkan berhala-
berhala tersebut. Tbtapi apa javab Ibrahim?

Sgolo ful fa'alaltut kobihaltwt luadzta = Ibmhim menjawab: 'lkng
melahrlant adalah berlwla yng mmjadi pemimpin berlwla-berhala yang
lain.'

Sebenarnla, jauab Ibrahim dengan tenang, png berbuat (menghancurkan
patung-patung) adalah berhala png masih tetap utuh. Ictika melihat kaumnp
memuliakan berhala png besar dan masih utuh itu, Ibrahim pun mengatakan
bahwa penghancuran berhala dilakukan oleh berhala png paling besar.

Jawaban cerdas dari Ibrahim itu bermakna: Kemarahanku )ang sangat karena
kamu memuliakan berhala png besar, itulah )ang telah mendorongku berbuat
ini (merusak berhala)..sesuatu perbuatan, sebagaimana lazimqa disandarkan
kepada png mengerjakan sendiri, maka peristiwa ini juga disandarkan kepada
png mendorongnla.

Fas ahuhwt in kaanut yan-thiquwt : -Trntyakotr kqada bertwh-berrwh
itu, jikamercka dqu berbicam."

I(ata lbrahim seterusrya: 'rhryakan kepada berhala-berhala png telah hancur
remuk itu, supEa menjelaskan kepadamu siapa png merusak berhala-berhala
itu jika memang berhala itu dapat berbicara serta dapat memberi kemanftatan
aau kemudaratan seperti png karnu sangka."

Fa ruja;uu ilaa anfixihim : Mmdstgar jawaban lbruhim, mercla pun
saling berpandangan.

oleh karena bingung dan terkejut mendengar jawaban Ibratrim png tidak
diduga-duga itu, mereka pun saling berpandangan, karena merasa apa )ang
dikatakan Ibratrim masuk akal. Berhala-berhala png mereka sembatr s@ara nrun-
temunrn itu memgng tidak bisa menolak kemudaratan, lalu bagaimana mereka
jadikan sesembatran.

fu qaalw itmahon ontwnuzh droalimwn : SeruW berlcan kqada sesaila
mercka: 'Sesunggulvtya kanulah Wg teloh mqztlimi dii smdirt.,
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Maka mereka pun berkata dengan sesamanla: "Sebenarnla kamulah png
zalim karena meryrembatr berhala )ang tidak dapat bernrtur kata atau berbicara."
Akan tetapi sejurus kemudian, mereka surut kembali dari keinsafannp, seperti

dijelaskan dalam alat berikut:

Tbumma rurkisuu 'alaa ra-uusihim la qad 'alimta maa lua'ulaa'i yan'
thiquun : I{emudian mercka menundul<lran kqalarrya semya berluta:
"Dtgkau telah mangenhui balwa furholn-berhala itu tidak dapat berbicam. "

Tetapi kemudian mereka berbalik sikap dengan membantatr uepan Ibrahim.
'Kamu, watrai Ibrahim, telah mengetahui'Uatrwa berhala-berhala itu tidak bisa

berbicara, baik png sudah hancur maupun png masih utuh. Maka, mengapa

kamu menyuruh kami untuk bertarya kepada berhala-berhala inr?"

8gtl4 a fa n'buduww min duunillaahi mu laa yanfu'ttkum syaitw wa

loa ya4hurrukum : Ibmhim berkaa: 'Apalcah lumu menyembah selnin
Alhh yang tidak memberi manfaat sedikit pun kqadamu dan tidak pula
memberi mudamt kqadamu ?'

Uffi lakun wa limaa ta'buduttru nin duunillaahi : oAh, (celalalah)
lannu dan apa Wg lannu sembah selain All.ah.'

IGkejian itu untuk kamu dan untuk berhala-berhala yang kamu sembah.

A ftaba ta'qiluun : 'Apalah lamu tidak memperlntikawrya?"

Apakah kamu tidak memahami keburukan perbuatanmu dan kebatalan

kepercalaanmu, sedangkan kamu adalah orang tua png baqak pengalaman.

Seharusrya kamu berpikir secara mendalam supala kamu memperoleh jalan ke

arah kebenaran.

@alau lwniqtuhu wan shuruu aaliltaakum in kmtun faa'iliin : Merelw

berlrata:' Balarlah lbmhim dan tolonglah tuhnn-tulunrna, i ila lwmu mennng
oftmg-onmg yang alun berhut seswfiu (benindak).'

Setelatr mereka tidak dapat membantah alasan-alasan png dikemukakan oleh

Ibrahim, mereka pun berkata kepada sesamanla. 'Tidak ada png berguna bagi

Ibrahim selain mati, setringga kitabisa terlepas dari gangguan png ditimbulkannya.
Hendaklah kita membinasakannla dengan cara yang paling kejam, yaitu
membakarrya. Jika kamu sekarang inginberbuat sesuahr lang benar, maka bakarlah

Ibratrim. Sesudah itu barulah kamu memperoleh kemenangan."

Quhut yaa tuaru kuunii bailaw wa salaaman 'alao ibruahiim : I{ami
(Alkh) b efirman :' Walwi ap i, dinginlah dan lces elamatan untuk lbmhim. "
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Allah telah menjamin unnrk memelihara Ibrahim dari gangguan musuh-
musuhrya dan dari ancaman api yang dapat mencairkan besi dan benda-benda
png lain. Sesudatr kaum lbrahim menyalakan api dan melemparkan Ibrahim ke
tengatr kobaran api, Allah pun memerintahkan api untuk tidak membakar tubuh
Ibratrim. IGta Allah: 'Wahai api, hendaklah kamu menjadi dingin dan menjadi
keselamatan unfirk Ibrahim." Oleh karena itu Ibrahim tidak merasakan apa-apa

di dalam api. Beliau terus-menerus bertasbih, menyucikan dan memuji Allatl,
serta mensyukuri keutamaan-N1a, sehingga padamlah api dan krluarlah lbrahim
dari tempat pembakaran dengan selamat.

Diriwa5atkan oleh Abu Ya'la dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda:

"Ketikn lbmhim dilemparkm ke dalam api, beliau berluta: 'Wai Tfulanku,
se*nggalurya Engkaulah TUlnil di langit dan ahr sekanng seorang dii di bumi
yang rrcnyenbalr-Mu.'

lrk aruodur ltihii kaidan fr ja'alnod.wtrul akhsariin : Mercka berkcinginan
mtukmaryedaWkan lbrultim, maka Koni ruryjadikan rrcrcka sebagai orutg
yang paling rugi.

Mereka berkehendak memperdalakan Ibrahim untuk membinasakanrya, maka
Kami menjadikan mereka sendiri pqg terpedala.

lk nqiiailwahu wa lwnlun ilal adhilMi fuottknat frilroo lil 'fumiin:
Ifumi melqaskotr (membebaskan) Ibmhim dan Dfih ke sebuah negeriyang
Kami telah memberlutinya uwuk selunrh alarn.

Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepada Ibrahim. Maka Dia pun
melepaskan Ibrahim dan Luth dari Irak ke Suriah, daerah p4g telah diberi berkat
oleh Allah dengan jalan baryak membangkitkan nabi lang tersebar spriatrya
dan yang telah menjadi salah satu kiblat manusia.

Ibratlim pergi ke hak bersama dengan Luttr dan isterinla Sarratr untuk mencari
keamanan dalam meryembah Allah, sampailah beliau ke Harran, lalu berdiamlah
beliau di sana untuk beberapa lama. IGmudian berhijrah lagi hingga sampai ke
Mesir. Setelah kembali ke Suriah, akhirrya berdiam di Palestina, sedangkan
Luth ditempatkan di suatu tempat )ang bernama Mu'tafikah, png berjarak
perjalanan sehari semalam dari Palestina. Inilah png dimaksud dengan firman
Allatr di atas, demikian penjelasan Ibn l(atsir.

l6V LV 2lAt y "i,t{#, 36rt3Jr..l'pV!$r6
.3''frt+Le-fii
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Wa walwbttu lahuu is-ltuqa wa ya'qu.fu ttufibtan = Katni telalt
mqnbeikan kqada lbmhim swfiu arwgemh, yitu Ishoh dut Ya'htb.

IGmi telah memberikan anugerah s@rang putera kepada Ibratrim, )aitu Ishak,
dan seorang cucu, Ya'kub, lang menjadi tambahan atas permintaanrya.

Wa kulbn ja'abtat shadildin : Dan Kani telah nw{adikan mcrckn in
oftmg-onug yang saleh.

Mereka semua, baik Ibrahim, Ishak ataupun Ya'kub, IGmi jadikan sebagai
orang )ang taat kepada Atlatr dan orang )ang menjauhi segala larargan-Np.

Wa ja'alnaahwn aimmatay yaMwuu bi amrilua : Kani teW pula
meajadilun mereka sebagai panrmpinpemfupin Wg msuyeru mailusia
daryan seizin Kami.

Kami telah menjadikan mereka seb4gai pemuka-pemuka masprakat png
besar dan ikutan manusia. Mereka men)€ru manusia kepada agama Allatr dan
kepada segala kebajikan dengan izin-Np.

Wa auhoinoa ilaihim fi ' lal kfuilaati : Dan Katni t elah new altyukan kq ada
mereka supary mmgerj akan kefuj ikott.

Kami telatl mewahyukan kepada mereka di anara rmtryu png lain supala
mereka mengerjakan segala macam keuatan dan menjauhi segala macam
kemalsiatan.

Firman Allatr ini memberi pengertian bahwa seseorang yang mer{adi
pemimpin umat hendaklah benar-benar memperoleh petunjuk dan benar-benar
memperbaiki dirinp, kemudian barulatr dia bisa memperbaiki orang lain.

Wa iqaanosh slwlaoti wa iltu<z ukoati : Dan nrcildirtfun sembaltyang
dan mengeltarkan znlat.

IGmi mewahyukan kepada mereka supala mendirikan Sembatrpng dan
mengeluarkan z kat. Dalam a5at ini hanp khusus disebutkan ibadat shalat dan
z:.kat, karena shalat merupakan semulia-mulia ibadat badaniph, sedangkan zakat
merupakan semulia-mulia ibadat amaliph.

Wa kaanuu lanoa 'ubidiln : Dan mercka adatah oftug-orung Wng
menyembah Kani.

Mereka semua berlaku khusyuk dan mnduk, tidak meryombongkan diri
serta mengikhlaskan ibadatrya kepada Allah semata.
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KESIMPULAN

Dalam ayat-qat ini Allah menjelaskan tentang Ibrahim png dianugerahi
kecerdasan otak sejak kecil sehi4gga beliau dapat mengemukakan alasan-alasan

)ang sangat kuat untuk meryatakan kekeliruan kaumnya menyembah berhala.
Allah merrcrangtan apa png diniati oleh Ibrahim dalam hatinla untuk melakukan
sesuatu terhadap berhala-berhala itu. Setelah Ibrahim menghancurkan berhala-
bcrhala selain patung png terbesar, maka terjadilah taqa jauab antara Ibratrim
dan kaumrya, sehingga akhirnla dalam diri kaum iru timbul keinsafrn. lbtapi
keinsafrn itu tidak berlangsung lama, bahkan mercka bersepakat membakar
Ibrahim hidup-hidup. Untunglah, Allah menyelamatkan Ibratrim dengan
memerintahkan api png membakarnya teap dingin, sehingga sesudatr api padam,
Ibratrim keluar dengan selamat.

Pada akhirhp Ibrahim berhijrah ke negeri Syiria (Suriah) bersama dengan.
Luth. Atas keuAmaan Allah, Ibrahim diberikan seorang putera bernama Ishak
dan seorang cucu bernama Ya'kub.

699

(74)

Qs)

(76)

Dan kcpada L.uth, Kami tclah mem-
bedtan koahlian dalam memunrslan
perkara dan ilmu, dan trhmi melepas-
kan dia dari kota png pendudutnp
mclakukan pcrbuatan mesum.
Scsungguhnye mcrcka adalah orang-
orang png jahat drh frsik.

Ihmi tclah memasukkan dia ke
dalam rahmat l(ami; sesugguhnla
Luth termasuk orang-omng yang
saleb.

Sebutlah kisah Nuh, ketika dia
berdoa sebclum kcdhtangan Luth,
dan IGmi memperkcnanlan doaola,
lalu Kami mcqclaniatkan dia beserta
keluarganya dari &cgclisahan png
amat satrgat (bcncana besar).tt

Kami telah mcnolong dia dari kaum
yang mcndusalan alat-alat IGmi;

tl$,qSg6K.r;i,gl;
$v"#f,*1LW3:,16!r

&w5,6j

riiyVa,Lw;ti

'$fg-5'grd'lir€:ri
o2$Jr*1fiV6V,VF

?4d$Leit;6t'd,6F6(77)

16 Keilh d."tFr S.Z: ifth.
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[Uiffi#:fif':H#, fffi ei+7tAai6 ;;;'613'Y"i)
(maksiat), maka Kami telah
mengaramkan mereka semua.

TAFSIR

Wa luuthan aatainaaha hakman : Dan kepadn htth, Kami telah
memberilant leahlian dalut mcmutuskan p erlam.

Kami telah memberikan kepada Luth pemerintahan dan kenabian serta
keahlian dalam meryrelesaikan berbagai maqtm perselisihan.

Wa flman : Dan ilmu.

IQmi telah memberikan kepadarya ilmu dan makriftt, baik mengenai dunia
maupun mengenai akhirat. IGahlian dalam memutus perkara, ilmu, dan makrifat
adalah pokok-pokok pegangan png menjadi sendi bagi kenabian seorang nabi.

Wa rujiainoahu mirul qaryafil latii koorut tq'mahi klwbati+sa : I(ami
melqaslan dia dari kota yang pmdtdrfuya melalatlant perbuatan mesum.

Kami telah melepaskan Luth dari anb yang datrspt png menimpa kotanya
dan memusnahkan penduduknya akibat perilaku warganla png melakukan
perbuaun-perbuatan mesum dan munkar. Ibta tempat L,uth tinggal itu bernama
Sadum.

Inrwhtmt koanuu qawru sauin faastqiin : Sesmggulwa merelw adalah
oftmg-onmg yang jalnt danfasik.

Yang mendorong penduduk di kotatempat Luth tinggal untuk berbuat mesum
adalah penyelewengan dari ketaaan dan mereka terus-menerus dalam perbuatan
dosa. Penduduk kota itu adalah orang-orang png fasik, png suka mengerjakan
kemunkaran di tempat-rcmpat mereka berkumpul, sepefti )ang telah dijelaskan
dalam surat Huud.

Wa od lelwlnaahu fii mhmathua : Kami telah memosul*an dia kc datam
rulmat Kami.

Kami telah menjadikan Luth dalam golongan orang )ang berhak menerima
rahmat ICmi. I(ami memasukkanrya ke dalam surga.

Inrwhuu milunh slnalihiin : Seswgguturya Dtth termasuk orung-orung
yang saleh.

Sesungguhnla Luth kelak akan mendapatkan surga, karena menaati Kami,
mengerjakan perintah [Gmi, dan menjauhkan diri dari larangan l(ami.

I
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Wa nuulwn idz noadu min qablu fu taiabnaL bltuu la ruiiainuhu wa

ahbhtm mbul kttbit 'a-zhiim -- Sebutlah Nult, kisah ketika dia berdoa

sebelum l<edatangan D$h, dott Kami memperketunlwt dmnya, lalu Kani
menyelamatkan dia beserU kelwryanya dari l<egelisalwnyailg arufi sangat

(bencarw besar).

Sebutlatr, hai Muhammad, ketika Nuh, bapak manusia kedua, sebelum

Ibratrim dan Luth, berdoa untuk kemusnahan kaumnla, karena mereka terus-

menerus menampik dan menolak kebenaran. Maka lgmi pun memperkenankan

doanp serta menlelamatkan dia beserta keluarganp dari bencana banjir besar

)ang mengaramkan seluruh kaumrya.

Menurut riwalat png dikemukakan oleh pengarang at-Tahbir bahwa waktu

Nuh diutus menjadi rasul, beliau telah genap berusia 40 tatrun. Selama 950

tahun beliau terus-menerus mengajak kaumnla. Sesudatr terjadi bencana topan,

beliau masih hidup selama 60 tahun.

Nuh memohon kepada Allatr agar bencana itu tidak menyisakan seorang

kafir pun di muka bumi.17

Wa tu-slwmaahu mirul qaumil b4ziitw lrodz4znbuu bi uyoatinat :
Kami telah menolong dia dart fuum yang mendtsnkan ayal-ayat Kami.

I(ami telatl menolong Nuh atas kaumnla )ang mendustakan hujjah-huiiatt

Kami dan keterangan-keterangan Kami.

fttruhwn koanuu qatmw sau.h fa agh-ruqnaaltwn aima'iin : Seswg gttlt-

nya mereka adafu kaum yang terus -menerus berbwt i alnt (trwbiat)' mala

Kami telah mengaftnnkan mereka semuo.

Allatr memperkenankan doa Nuh dan menimpakan azab kepada kaumnp

dengan menurunkan bencana topan dan banjir besar png mengaramkan mereka

karena perbuatannla yang mendurhakai Allah, menlalatri perintah-perintah-N1a,

dan mengganggu nabi-NP.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allatr menjelaskan apa )ang telah dianugerahkan-Np

kepada Luth, pitu kenabian, ilmu, dan melepaskanrya dari ancaman bencana

)ang menimpa penduduk tempat dia tinggal serta membinasakan semua penduduk

kota itu. Allah telatr menyelamatkan Luth dan seluruh pengikutnla serta

mem,Nukkan mereka ke dalam surga.

17 Lihat S.Z: Nrlq 26.
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I(emudian Allah menjelaskan kisah Nuh, bapak manusia png kedua. Beliau
dikatakan sebagai bapak manusia png kedua, karena seluruh manusia lang hidup
sesudah bencana topan itu adalah dari keturunannp.

700

(78)

(7e)

Dan sebutlah kisah Daud dan
Sulaiman, btika kefu anya menjatuh-
kan kcputusan hukum mengenai
tanaman png pada suatu malam
diobrak-abrik olch sekumpulan
kambing. IGmi menyalsikan hukum
png diberitan oleh mereka itu.

Maka Iqmi telah memberi penger-
tian png cukup tentang perkara dan
hukumnya kcpada Sulaiman dan
masing-masing mereka tclah IGmi
beri kenabian dan ilmu. I(ami tclah
memudahlan guung-gunmg utuk
Daud yang bertasbih bersama
tasbihnya, scbagaimana Kami
memudahkan burung untuknya, dan
I(ami sanggup melakukan semuanya
seperti itu.

Kami telah mengajarkan kcpada
Daud mengenai membuat baju besi
untuk memelihara kamu dari
keganasan peperangan. Maka apalah
kamu bersyukur kcpada Allah?

IOmi telah memudahkan angin badlai

untuk Sulaiman yang dengan
perintahnla melanda sesurtu ncgeri
yang diberkati-Nya, dan Kami
mengetahui segala sesua$.

Kami memudahkan pula dari go-
longan-golongan setan, setan )ang
menyelam ke dalam laut dan
mengerjakan unfuknla perbuatan-
perbuatan lain dan Kami adalah
pemelihara bagiqa.

flt4ru;_r,;X6-,iti;
";flYfr*-ffi\t
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TAFSIR

Wa daawwfo wa subirrroaru idz yahhanomi fil lwr*i idz rufa'ryu
fiihi ghanamul qaumi wa kunnaa li hukmihim syaahidiin. Fa

fahlwmwhu subimoarw wa kullan aatofuua huknuw wa filnaa :
Dan sebutlah kisah hud dan Sulainun, ketika kefuwy ma{atuhkan
lrqutusan hufum mengerwi tananan Wry pada suatu rularn diobmk-abrik
oleh sehmpulan kanbing. Kami matyabikan luhmyang diberilan oleh
merela itu. Maka Koni teWt mqtbei paryertion yang c:uhry taxang perkam
dan hufurwrya kqada Sulainwt dott nasing-masing mercka telah Kani
beri kcrwbian dan ilmu.

lbrangkan kisah Daud dan Sulaiman seuaktu mereka menjatuhkan keputusan

tentang tanaman petani png dirusak oleh kambing-kambing png berkeliaran
pada malam harf. Allah memperhatikan dan mengamati kepunrsan png diberikan
oleh Daud dan Sulaiman bersama para pengikutnp.

Ahli-atrli tafsir menjelaskan bahwa dua orang lelaki daang kepada Daud.
Yang seorang adalatr pemilik tanaman png dirusak oleh kambing-kambing milik
lelaki png satunla. Pada wakm itu Sulaiman berada di dekat ayahnla, Daud.
Pemilik tanaman berkaa: 'I(ambing milik orang itu berkeliaran pada suatu malam

dan telatr merusak tanamanku." Mendengar pengaduan pemilik tanaman itu,
akhirrya Daud memutuskan supalapemilik tanaman mengambil semua kambing

)ang merusak tanamanrya. Daud memandang keputusan itu sudah seimbang,
karena harga kambing-kambing itu sama dengan kerugian png diderita pemilik
tanaman akibat tanamannla dirusak.

Sulaiman png mendengar keputusan itu kontan mengajukan usul lang
dipandangrya lebih baik daripada keputusan Daud dan lebih maslahat bagi mereka

berdua. 'Lebih baik kambing diberikan kepada pemilik tanaman untuk
dimanfratkan air susunla dan bulurya, sedangkan tanaman )ang telah rusak
diberikan kepada pemilik kambing untuk dirawat dengan baik. Setelah tanaman
kembali seperti semula sewaktu belum dirusak, maka pada tahun berikutnla
masirg-masing mengambil kembali harta mereka. "

Mendengar usulan anakrya itu, Daud pun mencabut keputusanrya dan
membenarkan pandang;an Sulaiman. Inilatt makna'Kami memberikan pengertian
yang cukup tentang perkara dan hukumrya kepada Sulaiman. " Ictika ifi Sulaiman

baru berusia 11 tahun.

IGdua beliau io tetatr beriktikad, tetapi iktikad Sulaiman dalam masalatr ini
Iebih maslahat bagi kedua belah pihak yang bersengkea.

Di antara nikmat Allah png dicurahkan kepada Daud adalah:

Wa sakh*lwmao ma'a datwuudal iibub yusabbihrw wah ilwim wa
kunnaa faa'iliin : Kani telah mernudal*an gunung-gurung untuk Daud
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yang bertasbih bercarru tasbiltnya, sebagaimatu Kani mernudohl@n burung
untulorya, dan Kami sanggup melafulan semuilrya sqerti itu.L8

Sesudah Allah memuji Daud dan Sulaiman, Allah pun menjelaskan
keistimeuaan mereka masing-masing. Maka dimulailah dengan menerangkan
keistimewaan Daud, ayah Sulaiman. Allah berfirman: 'Kami telah memudahkan
gunung dan burung untuk Daud. Karenanla, apabila Daud bertasbih, gunung-
gunung pun berasbih bersamanya atau gunung-gunung pun berjalan mengikuti
Daud. Demikian pula burung-burung, juga ikut berasbih ketika mendengar Daud
bertasbih." Allah menegaskan, membuat png demikian itu merupakan urusan-
Np dan tidak perlu diherankan. Ada riwalat png menyebutkan, sebagaimana
gunung-gunung dan burung bertasbih bersama dengan Daud, begitulah makanan,
batu-batu kerikil dan lain-lain, juga bertasbih di depan Nabi kita, Muhammad
saw.

lh'allamnathu slwn' da lfruusil lahon ti tuffit-sltinalam mim ba'silcum :
Kami telah mangajarlun kqada Daild mmgaui memhut baju besi untuk
memelilwm lwnu dari lregarusan pepeflmgan.

Kami telah mengajarkan kepada Daud tentang cara membuat baju besi,
sehingga apabila kamu maju perang, kamu dapat memakainla untuk perlindungan
diri dari senjata-senjata musuh.

Fartal ontum syaakiruut : Ma.ka apafuh kamu bercyuhr kqada Allah?

Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmat )ang telatr dicurahkan
kepadamu. Firman Allah ini menuntut kita dengan sungguh-sungguh untuk
mensyukuri semua nikmat )ang telatl dianugerahkan oleh Allatr kepada kita.

Pemerintahan Daud diuarisi oleh Sulaiman, demikian pula kenabiannla.
Selain itu Sulaiman masih memperoleh dua keistimewaan png lain, pitu:

Wa li subfunaatwr riiha 'aashifatan tajrii bi amrihii ilal adhil latii
fuoabua fiifua : Kami telah memudaltlant angin fudai untuk Sulaiman
yang dmgan p erintalurya melanda suatu ncgeri yang diberlatirrya.re

I(ami telah memudahkan angin png bertrup kencang, apabila Sulaiman
menghendakinya, demikian pula angin akan bertrup lemah, apabila Sulaiman
mengingininp, )ang membawa Sulaiman ke suatu tempat png dikehendaki.
Pada pagi hari Sulaiman dan kawan-kawannla pergi ke suatu tempat )ang
dikehendaki, dan sore hariqa kembali ke rumahrya di Spm.

rt Baca S.17: al-Isras', 44.
It Kaidon d€rlgan S.38: Shaad, 36; S.34: Sabo', 12.



Sura 2l: al-Anbiyaa' 2633
luz 17

Ada riw4at png meryrcbutkan batrwa sulaiman mempunpi sebuah papan

terbang, dan di itas papan inr dia menempatkan semua perlengkapan terbang'

Beliau-pun bisa memerintatrkan angin untuk menerbangkan dirirya ke tempat

png Uetiau lsSsndaki, sedangkan di atasrya terbang pula sekumpulan burung

yang meraungiqa dari sengatan sinar matahari.

W htmaa bi httli syai-in 'aalimiin : Dan Kani maryAaltui segah seswfiu.

Semua apa )ang telah IGmi berikan kepada Sulaiman berupa pemerintahan,

kenabian, dan kemampuan menundukkan angin png menerbangkannla ke mana

saja dikeirendaki karena png demikian itu mengandung hikmah dan maslahat,

serta supala kaumnla merasakan nikmat-nikmat I(ami lalu mensyukurinla'

Sebagaimana Allah telah memudahkan atau menundukkan angin bagi

Sulaimanlmaka Dia juga memudahkan hal fang sama kepada Nabi kita dalam

prr tg Altzab, ketika ienOa-t"nOa kaum musyrik tersapu angin kencang, sehingga

kocar-kacirlatr pertatranan musuh.

wa mfuosy syayaothiini may ya-ghtntshtrww lahwt : I{ami memudahlan

pula dari goiongan-golongan setotn, setailyang mqEekiln ke dalam hut.

IGmi juga telatr memberikan kemudahan bagi Sulaiman untuk memerintah

jin-jin ifrii larfg bisa menl,elam ke dasar laut mengambil mutiara dan permata

png diingini Sulaiman.

Wa ya'maluuru 'arnahn dutu dzaglika : Dan mengeial@ untuloEa

p e rbw;tan-P e rbuatan lain.

Jin-jin itu juga membantu Sulaiman untuk membuat bangUnan apa saja,

sepefti membangun kota, rnembangun istana, dan berbagai macam pekerjaan

fang ganjil (aneh).

wa kunnaa bhwn lutfi-zttiin = Dan Knmi adalaltpanelilnm basinya.

Kami memelihara semua perbuagn jin-jin tersebut, setringga mereka pun

tidak melakukan sesuanl )ang merusakrya.m

KESIMPULAN

Dalam ayat-a4ini Allah menjelaskan keihsanan-Nla )ang telatr diberikan

kepada pauO Oan-Sulaiman. Daud diberi kemampuan membuat baju besi untuk

pritioOrng* diri dalam peperangan dan diberi kemerduan suara, sehingga

tarenarya gunung-gunung dan burung ikut bertasbih bersama-sama saat mendengar

m Baca S.34: Sabe', 13.
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Daud bertasbih. Adapun Sulaiman diberi kekuasaan menundukkan angin dan
jin-jin ifrit.

(83)

(84)

701

Sebuflah perihal kisah Aynrb, ketika
dia menyeru Ttrhannya, dengan
kataqa:'Tbhanku, sesungguhqa
aku telah ditimpa penyakit dan
Engkau adalah Tirhan Yang Maha
Rahim daripada segala yang
ftlhim."zt

Maka IGmi pun memperkenankan
doanya, lalu Kami melenyapkan
peryakit png dideritanp dan Kami
memberikannya keluarga. Kami
melipatgandakan jumlah mercka
sebagai suatu rahmat dari sisi Kami
dan untuk menjadi peringatan bagi
mercka yang menlembah Allah.

t'G#r{+{,;'6\ta.$j

&;t-'*!g-aJg6

"frr$(i':'1s'1(*6
--Gt,#w!fiffc4;

&u*4vfsq+:w

TAFSIR.

wa ayyuuba idz toadoo mbbahuu annii massaniladh dhumt wa anta
arlumur ruahilniin : sebutlah perilwl kisah ,{yyub, ketika dia menyeru
Tfuhanrrya, dcngan kannya: 'Tfuhanht, seswgguttnya aht tehh ditimpa
penyakit dan hglau adalah tuhon Ynng Maln Rahim daripada segala yang
mhim.D

Aynrb adalah seorang png berbangsa Romawi, anak Amus dari keturunan
Ais ibn Ishak. Beliau diangkat oleh Allatr menjadi nabi sera diberi anak banlak
dan harta png melimpatr ruah. Tbtapi kemudian Allatr memberirya @baan,
seluruh anaknp meninggal karena tertimpa bangunan rumahnp lang roboh,
hartanla musnah, dan selama 18 atrun dia menderita sakit, sedangkan usianp
ketika itu telah mencapai 70 tatrun. sesudatr itu, Allah kembali memberirya anak
banlak, lebih banlak daripada anak yang sudah meninggal terdahulu, selain dia
juga sembuh dari peryakitnla. penjelasan tenrang hal ini juga dijelaskan dalam
surat Shaad.

2r Kaidon densan S.38: Shaad.
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Mengenai peqakit )ang menimpa Ayynb sangat banyak pendapat ulama.
Al-Qurtubi meryrebutkan ada 15 pendapat.

Di antaranla menlabuttan, pada suanr hari Ayyub bangun dari tidurnya
untuk bersembahpng, tetapi dirasakan badanrya kaku. Ictika itu berkatalatr
beliau: 'Sa1a rcrtimpa penyakit."

IGbanyakan ulama mengatakan batrwa penpkit png diderita Ayyub adalah
peryakit png menjijikkan sehingga umatnla menempatkan atau mengasingkan
dia di luar kota pada suatu tempat pembuangan kotoran. Hanla isteriqa png
datang menjenguk dengan membauakan makanan.

Tbtapi semua riwaSat png demikian adalah cerita-ceria Israililat, )ang mesti
.kita bantatr. Meskipun rcrdapat dalam buku-buku tafsir png besar. IGdudukan
Ayyub sebagai nabi tidak membenarkan dia dalam keadaan sepefti itu. Para nabi
terpelihara dari. peryakit yang menj ij ikkan

Ahli-ahli tafrir )ang menerima riualat-riwalat ini berpegang pada keterangan
png terdapat dan kitab SirzlAyyub. Sedangkan para atrlul kitab berselisih patram

tentang siapakah yang menulis kitab itu. Apakah orang Yahudi, Ayyub sendiri,
Sulaiman, Asyrla, Hasqip, Azra, aaukah seseomng png tidak diketahui namanla.

Atrlul kitab berselisih paham tentang masa Ayyrb hidup. Apakah semasa

dengan Musa atau Azdasyir, Sulaiman, atau semasa dengan Bukhtunassar. Ballkan
ada png berpendapat beliau itu diutus sebelum Ibratrim.

Fas njabnaa bhuu fa ka-syafiua naa bihii min dhunin : Mala Kami
pun meruperkenankan doanya, lalu Kami melenyopknn penyakit yang
didentany.

IGmi pun mengabulkan doanla, lalu IGmi mery[ilangkan peryakimp. Igmi
melakukan png demikian sebagai ujian bagirya.

Ada rinalat prry meryrebutkan batrwa pada suatu hari isrcri Aynrb berkata:
'Apakah tidak lebih baik kamu berdoa kepada Allah?" Mendengar usulan isterinya,
Aynrb menjauab: 'Berapa lama kita telatr mengalami kesenangan?" Isterinla
menjawab: 'Delapan puluh tatlun." IQta Aynrb: "Sa1a malu berdoa kepada
Allah, sedangkanjangka $akru percobaan ini belum sebanding denganjangka
uaku kita berada dalam kenikmatan.'

Wa ootoiluahu ahlalnuwa mi/lshltum mt'altum : Dan Kani memberi-
kanty kehnrga. Kani melipagandakan jumlah mercka.

Kami memberikan kepadaqa anak-anak lebih baryak daripada png IQmi
berikan dahulu. Batlkan berlipat ganda, karena dnak-anaknp itu beranak pinak
pula.
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Rahmatam min 'fudfitaa wa dzibttlil 'atbidiin : Sebagai suotu ,ahnut
dari sisi Kami dan mtuk mmjadi peringatan fugi merela yang merrymbalt
AllaL.

I(ami memberikan yang demikian itu kepadarya sebagai suatu nikmat lang
besar, prg kesemuanla itu hanla IGmi png dapat memberikanrya dan untuk
menjadi pelajaran dan peringatan bagi mereka png menlrembah Allah. Agar
mereka meneladani Ayyub dan bersabar bila ditimpa bencana dan jangan

meryangka batrwa bencana-bencana itu sebagai simbol kehinaan.

Al-Qur'an tidak tegas menjelaskan tentang kekalaan Ayyub sebagaimana

mengenai jumlah anaknla png berlipat ganda sesudah doanla dikabulkan oleh
Allah.

KESIMPULAN

Dalam tryat-ayatini Allatr me4ielaskan tentang kesabaran Ayyub aas penyakit

lang menimpanla. Berkat kesabaranrya itulatl, maka Allah akhirrya melenlapkan
penlakit png diderita Ayyub. Kisah .e/yub )ang tertuang dalam al-Qur'an di
beberapa tempat untuk menjadi ibarat dan pelajaran semata.

702

(85) Dan sebutlah perihal kisah Ismail,
Idris, dan Zulkifli. Mereka semua
adalah dari orang-orang lang sabar.

(86) IGmi telah memazukkan mereka ke

dalam rahmat Kami; sesungguhqa
mereka adalah orang-orang yang
saleh.

16\1,5d;#Ef&

i6i%4"icwxs
dal-1j)t'w

TAFS!R.

Wa ismaa'iila wa idriisa wa dztl kifli knllum milus sluabiriin : Dan
sebutlah peilnl kisah Ismail, Idris, dan fulkifli. Merekn semtat adalah dari
oftrng-orang yang sabar.

Sebutlah tentang Ismail, anak Ibrahim dan kakek Nabi Muhammad saw.,

begitu pula tentang Idris, pitu nabi png lahir sesudah Syis dan Adam serta
Zulkifli. Mereka itu adalah orang-orang png sabar atas malapetaka png Kami
timpakan kepada mereka dan karenanp Kami memberikan pahala kepada orang-
orang )ang sabar. Idris, adalah Al:hnuh, seorang )ang sangat dihormati oleh
orang-orang Mesir purba dan beliaulah png mereka namai dengan Osis.
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IGbaryakan atrli sejaratr menlatakan bahwa beliaulatr orang )ang mula-mula

menjatrit kain dan memakai baju png berjatrit dan orang png pertama kali

membuat senjata. Kisatr Idris juga telah diungkapkan dalam surat Marlam.

Zulkifli, keadaanrya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan

bahwa beliau adalah seorang nabi, anak Ayyub )ang diangkat oleh Allatr sebagai

nabi sesudatr ayahnla wafat. Zulkifli artirya orang )ang mempunlai keberuntungan

png besar.

trfla pula prg berkata batrwa beliau adalatr Ilps atau Yupa Ltalr T;.karta.

Beliau bernama Zulkifli, karena dia menjamin umatrya atau karena amalannla

berlipat ganda daripada nabi-nabi semasanla.

IGta Abu Musa al-Asy'ari dan Mujahid: 'Zulkifli itu bukan seorang nabi.

Beliau haryalatr seorang hamba lang saleh, png diangkat oleh Ilpsa sebagai

gantinla prg disuruh berpuasa pada siang hari dan beribadat pada malam hari. "

Akan tetapi susunan alat al-Qur'an ini, demikian pula dalam surat Shaad,

memberi pengertianbatrvabeliau adalatr seorang nabi. Dalam al-Kasysywfs@ara

tegas diterangkan bahwa beliau adalatr seorang nabi png mempunlai dua nama,

Ilps dan Zulkifli.

Wa adtrtwlnaahum fii ruhnatinaa inrwhum mitwsh shadihiin : Kami

telah memosukkott merel@ ke dalqm ruhmnt Kani; sesunggultrrya merel@

adalah ofttng-orung Yang saleh.

Kami telah masukkan mereka itg ke dalam rahmat l(ami, ke dalam surga

QaruWun rw'im). Sebab mereka adalah orang-orang )ang saleh dan taat kepada

Allatl.

KESIMPULAN

Dalam alat-a56t ini Allatr menerangkan batrwa nabi-nabi itu merupakan orang

png bersabar menderita akibat bencana-bencana )ang menimpanya.

703

(87) Dan sebutlah perihal 'funus, ketika
dia pergi dalam keadaan marah dan

dia menyangka bahwa Kami akan
membiarkan dia pcrgi, maka dia
men)reru di dalam kegelapan png
sangat gelap, katanp: 'Tidak ada

tuhan yang sebenarnYa disembah
melainkan Engkau. Maha Suci Eng-

"Ji$f'AV,5stlsfltr;
trtJ+agtls',(i#r#
or$1Es&&4yif,W'if,y
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kau, sesrmgguhnya aku adalah orang

YangTelitn."n
(88) Kami telah memperkenankan dmqa

dan melepaskanqa dari kegelisahan
hati; dan demikianlah Ikmi mele-
paskan semua oxang )ang beriman.a

:tbf;rfrbi,W\W!;6
@'d$e

TAFSIR

Wa dztnrruuni idz dznlwba mughaadhiban : Dan sebwlaltperilnl lltnus,
letil@ dia peryi datam tendaan mamh.

Sebuflah kisah Yunus, ketika Allatr mengutusnla kepada penduduk Nivine.
Yunus menyeru mereka untuk menyrcmbah Allatr. Tetapi umatnla itu menampik
dan menolak serta terus-menerus dalam kekufuran. Karenanla, pergilah llrnus
png bergelar Zunnun itu meninggalkan kaumnla dengan marah serta menganqrm
bahwa mereka akan ditimpa oleh azab sesudah tiga hari.

Yunus marah kepada kaumnla, karena merekamendulhekai Allah dan bukan
karena beliau marah kepada Allah danjuga tidak melarikan diri. Sesudatr kaumnya
merasa bahwa azab akan datang dan Nabi tidak berdusta, mereka pun keluar ke
padang png luas membawa anak-anak dan binaung-binaang milikrya. Di sana
mereka memohon kepada Allah dengan segala kesungguhan hati. Maka Allatr
pun melenlapkan azab itu.

Sesudah meninggalkan kaumnla, Yunus menaiki sebuatr peratru. Sesudatr
perahu berada di tengah laut, datanglatr gelombang png mengombang-ambingkan
perahu. Nakoda kapal berkata: 'Lebih baik salah seorang di antara kita
dilemparkan ke laut daripada semua karam. Untuk memilih siapa di antara mereka
png akan dilemparkan ke laut diadakanlah undian. Berkali-kali undian itu jatuh
ke atas nama Yunus. Karenarya, Yunus pun menanggalkan kainnla, lalu terjun
ke laut. Pada saat itulatt datanglah seekor ikan besar menelannla.z

Fa zlunrw al bn ruqdim 'alaihi : Dia menyongka bahwa Kami alan
membiarlun dia pergi.

Yunus menpngka bahwa Kami akan membiarkan dia pergi, tidak menghalangi
perjalananrya dan tidak menimpakan sesuatu siksa terhadapnp.

22 I(ailbn deogan S.17: al-Israa', 30; 5.65: adr'Ilalaaq, 7; S.l0: Yrnrs.
23 Kaidon deogan bagian aurtl S.19: Maryam.
x Baca kierh ifi d'lam S.37: ash-Shaaftat dan S.24: Nrnrr.
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Fa naodu fizlt dflnurrraoti al lu ilotlu illaa ata subluaruka : Mala
dia menyeru di dalam lregelqan yang sangat gelq, latanya: "Ttdak ada
ttitiltyang seberunrya disanbah melainlwt Dtgl(ou. Malw Suci hglau."
Yunus memohon kepada Allah di dalam kegelapan malam, kegelapan laut,

dan kegelapan perut ikan, dengan katarya: 'Maha Suci Engkau dari semua
kekurangan. Tidak ada yang dapat melepaskan aku dari keadaan )ang aku alami,
kecuali Engkau sendiri. "

Innii kuntn milwdt zhaalimiin - "S€suttgguhnya aht adalah omng yang

zalim.'

Wahai T[han, kata thnus, aku telah tergesa-gesa meninggalkan kaumku
tanpa menunggu perintah-Mu, maka jadilah aku sebagai orang )ang menzalimi
diriku sendiri. Ampunilah kesalahanku.

DiriwEatkan oleh Ibn Jarir dan al-Baihaqi dari Sa'ad ibn Abi Waqash, bahwa
Nabi saw. bersabda:

'Doa 7tnrun di dalarn penrt ikan adalah 'Tldak ada tuhan yang sebetar-betwntya
disqtbah rrclainkan Engkan. Mala Suci Engkan, fulwa ahr ini adalah dari omng"
otuilg yang rrcnwlimi diri sendii. Siapa sqja di annm pam muslimyang berdoa
dengin doa ini dalammenglndapi sesuatu, pasti diperkenanlcan oteh Atlah."

Fas tqiabnoa bhua : Kani telah mmtperkenankan doanya.

Kami memperkenankan doa dan Kami menerima tobatrya.

Wa rujjahoalti mirul ghammi : Dan metqasluturya dai kegelisalwt
lati.

Kami menggerakkan ikan png menelan Yunus itu menuju pantai dan
memuntahkannla kembali dari dalam perutnla dengan selamat, sesudah beberapa
jam Yunus berada dalam kegelapan perut ikan.

Wa fu dzrulika nunjil mu'miniin : Dan demikianlah Kani melqaslan
semila oftutg yang beriman.

Sebagaimana IQmi melepaskan Yunus dari malapetaka lang menimpanya,
begio pulalah Kami melepaskan semua orang )ang beriman dari berbagai macam
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kesulitan, apabila mereka memohon pertotongan Kami dengan sepenuh jiwa

raganla.

IGta ar-Razi: 'Hendaklah seseomng )ang akan memohon perlindungan kepada

Allatr lebih dahulu bertauhid sesudah itu bertasbih dan memuji Allatl, sesudatt

itu memohon ampun dan barulatr berdoa. Kisah ini akan diterangkan kembali

dalam surat ash-Shaaffuat dan surat an-Nuur."

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan kisatr Yunus ditelan ikan besar.

Karenanya beliau dinamai Zunnun.

704

(8e) sebutrah rentang lj:ll ,,1!llli ;;\t9 ir55:o\6tfg;;t
sewaktu dia menyeru (berdoa kepada) t-

T\rhannya: "Ttrhanku, janginlah &r*-r!f*'d56;3
Engkau membiarkan aku hidup
seorang diri, Oan Engkaulah sebaik-
baik pemberi warisan."

(e0) Makalomiom:.mryfffirffi'i]*,;t5 g, rlf%;itrW|
serta Kami menjadikan istcrinya '^ < t l/t.t2.t/z , e 1. 1?-,..
seorang p"r"-puan yang dapat c3-'s*sP'Ql?>4tr '^"
melahiikan; sesungguhnp mereka 2 <r. tt 4 . l:( ,i.. - t .4T I

adalah omng-onmg png bersegera \:+JJVI t'J'*J9Y'
mengerjakankebajifandanmenlcru n 4 :-l( t4'l(..(.r. /
Ikmikarenasangatberhasratkepada cr:-2S;4.ta\-d t9t'-9
rahmat Kami, dan karena takut
kepada azab IGmi. Mereka adalah

orang-or:rng png khusyuk kepada

IGmi.

(er) Dan sebutrah tenrans kisah Maryam V+-,G55GlUGfdV
yang telah memelihara dirinYa
ir.norrrt^*y"), lalu Kami meng- Wg\flgoqi:W
hembusken kepadanya roh Kami dan

IQmi menjadikan dia dan anaknp 6dd!ft)
sebagai suatu tanda png besar bagi
(kekuasaan Allah) di alam ini.
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TAFSIR

Wa ztluriyym idz naadu rubbahuu rubbi loa ta4urnii fardaw wa anta
lrlwittrl woari*iin : SebutW tentory Talaria sattahu dia fiunyeru (berdoa

kqada) Thlnrwya: 'Walwi Tfulanh4 janganlah btglau mernbiarlan aht
hidtp seomng diri dan hgknuhh sebaik-baikpemberi waisan.'

Ingatlah lisxft 7.akeria, ketika dia memohon supEa Allah memberikan seorang
putera kepadarya png akan menjadi nabi sesudah dia. Z*aria berdoa secara

sembunyi-sembunyr agar tidak diketatrui oleh kaumnp, katanla: ''Wahai TUhanku,
janganlah Engkau membiarkan aku seorang diri, tanpa mempunlai anak, padahal

Engkaulah Ttrhan png kekal setelah semua makhluk lenpp. Aku pun mepkini
bahuA jika Engkau tidak memberikan orang )ang menerima warisan kepadaku
dan menjadi penggantiku, tentulah Engkau akan memilih siapa png Engkau
kehendaki untuk memikul tugas risalah ini"

Kisah ini telah dijelaskan dengan panjang lebar dalam surat Ali Imran dan

Maryam.

I?as tajobnot lalruu wa wahabnta bhuu yalryaa wa ashlahnaa lahuu
ztqjahuu : Mala Kani memperl<erunlant domya dan Kami memberilan
l<qadanya Yaltya serta Kani mmjadila n isterirrya seoftmg perempwmyang
dopat melahirlant atulc

Allalr memperkenankan doaZakaria dengan memberi anak, Yahp, seteldt
menjadikan isterinla dapat mengandung dan melahirkan dengan selamat. Padatral

sebelumrya dia adalah seorang perempuan png mandul, sebagaimana Allatt
memperbaiki budi pekertinla, sehingga dia cocok dan sepadan (munasabatr)
sebagai isteri Tgkeria, seorang )ang sangat baik hati.

Menurut riwayat, isteri Takaria sebelumnla adalah seorang pemarah dan
buruk pekerti. Tetapi setelah menjadi isteriTakeria. Allatr memperbaiki pribadinla
dan menanamkan perangai prry elok.

bttuhwt kumu y w aui' uttw fil khailaati : Sesmg guWa merela adalalt
otang -ofttng yang ben e gem mengerj akan kebaj ilen.

Takeria, isterinla, dan anakrya, Yahla, adalah orang-orang lang bersegera
menaati I(ami dan bersegera mengerjakan apa )ang m:rmpu mendekatkan mereka
kepada ICmi. Memang demikian sifat-sifat para nabi.

Wa yad'uurwrua m-glttbaw wa rulwban : Dan menyeru Kami karena
tamak kqada mhnat Kami, dan karena tafut kqada azab Kami.

Mereka meryrembah Kami adalah karena ingin memperoleh rahmat dari Kami
dan karena takut kepada aza;b dan siksa Kami.
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Wa lutnuu brua klutsyi'iin : Mercka adalah oftmg-omilg yang lhusyuk
kqada Kami.

Mereka juga merupakan orang-orang )ang merendahkan diri kepada thmi.
Mereka pun tidak meryombongkan diri dad meryembah Kami dan berdoa kepada

Kami. Semua itu mereka lakukan dalam semua kondisi yang mereka hadapi.

Wal latii ah-slwnat farjalua : Dan sebutlah tmtang kisah Maryan yang
telah memelilwm dirinya (kchomuawrya).

Ingatlatr kisah Marpm png telah memelihara diri dan kehormatannla dari
lelaki, baik dengan cara halal, apalagi dengan cara )ang haram.

Fa rufakh-naa tiihoa mir nailinaa : Lalu Katni matgltotrbuslan lqadmp
ruh Katni.

Kami memerintahkan Jibril menghembuskan di leher baju Marpm png
menyebabkan dia hamil, meskipun dia tidak bersuami dan juga tidak pernah

berhubungan dengan lelaki.

Di sini dikatakan 'roh l(ami" untuk menambah kemuliaan Isa, sama dengan
ungkapan 'Baitullah. "

Wa ja'alruahoa wab nalua aoytol lil 'aabmiin : Dan Koni ma{adikan
dia dan arwlotya sefugai srutu umda yang besar bagi (kclamsaan Allah) di
atarn ini.

Kami telah menjadikan keadaan Marpm dan Isa sebagai tanda png besar
png dapat dipergunakan unilk membuktikan tentang kekuasaan Allah dan hiknah-
Np. Isa dijadikan tidak berayah, seperti Adam png dijadikan tidak beralah dan

tidak beribu.

Yang dapat dilihat pada diri Marpm adalah mengandung tanpa terjadi
perhubungan dengan seorang lelaki sebelumnla dan didatangi malaikat png
membawa makanan. Mengenai tanda-tanda png terdapat pada Isa adalah
sebagaimana png telah dijelaskan dalam surat Ali Imran dan Marpm.

KESIMPULAN

Dalamayat-ayatiniAllahmenjelaskantentangkeadaanZakaragngmemohon
kepada Allah supala dianugerahi seorang putera dan tentang keadaan Marpm
beserta anakn)a, Isa. Nama Maryam disebut di sini, ualaupun dia bukan seorang
nabi, karena kedudukan anaknya. Tetapi sebagian ulama berpendapat,
sesungguhnp tidak ada halangan seorang perempuan diangkat menjadi nabi.
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705

(92) Sesungguhnya agam ini adalah
agarnamu, agama )ang satu, danAku
adalah Tbhanmu, maka sembahlah
Aku.

(93) Dan mereka telah menceraiberaikan
urusan mereka di antara mereka
sendiri. Mereh semua kelak kembali
kepada IGmi.

(94) Barangsiapa mengerjakan amalan-
amalan yang saleh, sedangkan dia
beriman, inaka tidak ada png bisa
menutupi afnalannya itu; dan
sesungguhqa Kami mencatat segala
amalannp dengan sempurna.!

(95) Tidak dibenarkan bagi penduduk
suatu negeri yang sudah Kami
binasakan kembali lagi.

(96) Sehingga apabila telah dibuka YaJuj
dan Ma juj; mereka keluar dengan
cepat dari tempat png tinggi (bukit-
bukit).'z6

(97) Dan telah dekat masanya janji png
benar, maka melototlah pandangan

semua orang yang kafir, seraya
berkata: i{langkah celakanp kami.
Sungguh kami telah berada dalam
kelalaian dalam urusan ini, bahkan
kami telah menzalimi diri sendiri."

'Ff-,fl;>;')--51\A"#rp^:ly

o9:li*6
,s4.;es:6jiit#;

ebj,=15|,.. " trt

UY$5+09t:v"fr:fr
@Gy'tr6rr"+#5fi{5,6

',6GYKA{:;lFig)

,t/t ri-- l 
@'i';lX

e,€ureU$qE
@'J]*{_J-L+L"e

'^+t1t<etig'gt'E;t;i.;sG
vKiCgSulllHolr,g
@41)AEASG3::!Ai

TAFSIR

Inru haa4zihii urnnotuhn, urnnotaw waahidatan wa otu mbbr*um
fa'buduun : Sesunggulutya agarrut ini adalah agamtnru4 agamoyailg satu,
dan Afu adalnh Ililtanrnu, malu sembahlah Aht.27

25 Kaidcn deagan S.2: al-Baqarab" sampai Erat 18.
26 K8i&an dengan bagian aUdr S.18: al-Kabfi.
27 Ummah di sini bermaknl agama. Baca S.43: az-Zulfinruf, 23; 5.23:. al-Mu'minrun,

5t-52.
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Sesungguhrya agama p4g dibaua oleh Muhammad adalah agama png wajib
kau pegang. Itu adalah agama )ang satu dalam dasar-dasar danpokok kepercayaan,
sejak zaman bahari sampai sekarang dan pada maq.a )ang akan datang. Kalaupun
ada perselisihan antara )ang satu dengan png lain, maka hal itu harya terjadi
dalam tata tertib pelaksanaannp sesuai dengan perkembangan masa dan perbedaan
tempat.

Walhasil, kamu semua adalah umat )ang satu dan Aku adalatr T\rhanmu
yang melimpahkan keihsanan kepadamu. Maka sembahlah Aku dan imanilatr
rasul-rasul-trfu , teristimewa rasul penghabisan, Muhammad saw.

Wa taqath+ha'uu amrahum bainahum : Dan merela telah mencemi-
bemil<an urusan merela di antara merila sendiri.

Mereka telah menceraiberaikan urusan agama firereka, sehingga menjadilah
mereka dalam beberapa partai (mazhab, golongan), dan masing-masing memusuhi
yang lain.

Asal pernyataan ini adalah "Dan kamu menceraiberaikan urusan-urusan
agamamu." Maka supap memberi pengertian bahwa Allatr menjelaskan keadaan
mereka kepada golongan lang lain, dikatakanlah "dan mereka menceraiberaikan
urusan-urusan mereka." Karena itu menjadilah makna ayat ini adalah: Apakah
kamu tidak melihat bagaimana manusia simpang-siur dalam menghadapi agama
Allah, sehingga menjadilah mereka bermazhab-maztrab dan masing-masing
memusuhi png lain.

Killun ilainaa ruaji'uun : lvlerela semua leelnk kembali kepada Kami.

Mereka tidak mengetahui batrwa dirinp akan kembali kepada Allah, dan
kelak Allah akan membalas semua apa )ang mereka lakukan.

Firman Allah ini, sebagaimana dijelaskan oleh al-Hasanul Bisri, menjelaskan
apa yang akan dialami oleh umat ini, pitu bercerai-berai dan masing-masing
memandang dirinya atau kelompoknp dan maztrabnla adalah png paling benar,
sedangkan lawanrya adalah salah.

Fa may ya'mal minash shnalihaati wa huwa mu'minunfa ha kuftaarw li
sa'yihii wa inrua lahuu lauibuan : Bamngsiapa mengerjalan amalan-
amalan yang saleh, sedanglwn dia beriman, mnka tidak ada yang bisa
menurupi amalarurya iru; don seswggufutp Kami mencatat segala amalanttry
dengan sempurra.

Barangsiapa mengerjakan sebagian dari amalan yang saleh, sedangkan hatinp
penuh dengan iman dan membenarkan Rasul serta pkin kepada hari akhirat,
maka dia akan memperoleh pembalasan yang sesempurna mungkin. Tidak ada
seorang auru sesuatu apa pun png menghalangi dengan mengambil haknp. Iemi
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(Allatl) pun tidak akan mengurangi haknla. Sebaliknya, I(ami mencatat semua

usahanla dalam lembaran-lembaran amal, sedikit pun tidak akan terleuatkan
dari pencatatan.

Wa haruamun'aloa qaryatin ahbloualwa anruhwn laa yarii' utut : Ttdak

diberurlan bagi pmfufuk suau negeriyang sudah Knmi binasalan lcernbali

lagi.

Mustahil sekali penduduk suatu negeri png telah Kami binasakan akan
kembali kepada keluargarya dalam keadaan kufur kepada Islam.2t

Hattaa i4zta Mhat yaluuju wa maluuju wa hum min latlli hadab$
y awilutm : SehW ga q abila telah dibula Ya'juj dan Ma'j uj ; merelu lrelrur
dengan cepat dari tempat yang tinggi (bukit-bukit).

Mereka tetap tidak diberi kemungkinan kembali kepada Islam atau kembali
hidup lagi sesudatr binasa sehingga terjadi kiamat. Mereka tidak dimungkinkan
kembali kepada kebenaran sampai hari kiamat, hari bangunrya a6Juj dan MaJuj,
serta semua manusia keluar dari kubur masing-masing dengan tergesa-gesa menuju
ke tempat berkumpul. Inilah png dinamu'ltesyr".

Dalam tafsir png berdasarkan pada suatu riwayat, dijelaskan bahwa png
dimaksud dengan perryataan 'sehingga apabila dibuka YaJuj dan MaJuj " adalatt
"sehingga apabila dibuka bendungan YaJuj dan MaJuj". Hal itu terjadi di dunia
ini. Mereka akan merusak dunia dengan segala keganasannla, dan kemudian
mereka dibinasakan oleh Allah.

Ibn Katsir telah menerangkan beberapa hadis yang menjadi dasar ketetapan
ini.

Akan tetapi bendungan png dimaksud itu tidak ada sekarang di dunia. Namun
jika kita takwilkan, kita dapat memahami bahwa png dimalsud dengan pembukaan

bendungan di sini adalah menjalarrya paham ateisme (tidak mengakui adarya
Tirhan) ke seantero dunia png akan memusnahkan alam ini. Pada masa itu hanp
sedikit sekali orang png bertahan sungguh-sungguh dalam agamalslam, seperti
png diterangkan hadis itu.

Waqtarubal wa'dul luqqu fu i4zru hiya syaakhi-shatun ab-shauul la-
dziitu lufaruu : Dantelah delat masany janjiyang bqnr malamelototlah
pandangan semwt omng yang lafir.

Telah dekat masa kedatangan hari kiamat. Pada waktu itu melototlah mata-
mata orang kafir dan melototlah mereka ketika bangun dari kubur dan mepkini

28 Baca 5.36: Yaasiin, 31.



bahwa hari hisab relah datang, sedangkan mereka tidak mempunpi persiapan
untuknla, bahkan ada juga mereka png mengingkarinla.

Yoa waibnaa qod kmnaa fii glutbtin min haadzru bal hnnaa ztua-
limiin : seraya berkata: 1ltangfutt cetakony kami. sunggnh t@ni telah
bemda dolan kelalaian dalan urusan ini, baltkan kani tetatt menznlimi diri
smdiri.'

Pada masa itu mereka berkata: 'Tblah datang masanla untuk menghadapi
hari kebinasaan. Di dalam dunia, kami tidak memberi pertratian tepaoa tra-na
yang tdadi di sini: hari bangkit, kembali kepada Allatr unnrt hisab dan menerima
pembalasan, walaupun kami diperingatkan dengan berbagai ancaman. Kami
memang menganiaya diri sendiri."

KESIMPULAN

Dalam ffIat-aBtini dijelaskan batrwa agama yang diridhai oleh Allal hanlalah
satu dan itulah agama )ang dianut oleh semua nabi. Jika ada perselisihan antara
agama png dibawa oleh seorang nabi dengan agama png dibawa para nabi
sesudahnla, hal itu hanla terjadi dalam tata tertibnya saja, bukan dalam hal yang
pokok atau desar. Karenanya, Allatr menyuruh semua-umat Islam memelihara
lesatuan a$arna,jangan meqiadikannla berpecah-belah. Dircrangkan pula, umat
Islam akan berpecatr-belah iar sampai mereka menjadi kelompoklkdompok kecil
)ang satu dengan lainrya saling bermusuhan.

2616 $ra 2l: al-Anbiyaa' luz 17

706

(98) Sesungguhnp kemu {an apa }ang
kems sembah selain Allah adalah
kayu api jahanam, kamu pasti
66ldXtengin)a.2e

(99) Sekiraqa mereka (berhala-berhala)
itu memang Tbhan, tentulah tidak
masuk ke dalam neraka. Mereka
semua kekal di dalam neraka.

t'*' mTmr*',ffi:m:fl @'rla5-1 wT'MQ':;l
mereka di dalamnya tidak bisa
mendengar apa-apa.

4;$s;,v|;r5U{tSL
@'j;rryWA'$i

c;;;Y:'4:-,16'r(c]
@3;ny;eL+s

2e Kaithn dengan S.25: al-Furqaaa a"n S.3: Sabs,.
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(101) Ses"ngguhnya mereka )ang telah
dirctapkan memperoleh ffi ehe giaan,
malo mereka dijauhfan dari ncraka.

(102) Mereka tidak akan mende,ngar suara
gelegar nelah dan mereka senantiasa
menikmati scgala apa lang diingini
oleh nasfuqa di dalam surga.

(103) Mereka tidak digelisahkn oleh hum-
hara tiupan terakhir dan mcreka
disambut oleh malaikat, seraya
berkata: 'Inilah hari png telah
dijanjikan kepadamu di dunia."

(Oa) Ingatlah hari, kctika IGmi melipat
langit seperti melipat lembaran-
lembaran Ecrtas sebagaimana Kami
telah memulai pada aual penciptaan.
Begitulah IOmi meogulangi sebagai
suam janji png hanrs IGmi tcpari;
sesungguhnJra trhmi alan melalsana-
kan png dcmiHan itu.s

(105) Dan sungguh, IGmi t€lahmeirulis di
dalam Zabur sezudah Kami menulis
dalam pokok Kitab, bahwa bumi ini
diuarisi oleh hamba-hamta-Ifu png
saleh.sr

(106)Sesungguhnp png demikian itu
sunggu! terdapat kecukupan bagi
mereka png menlrmbah Allah.

*#iwi;ilW3_1(ty
dt:^;j7"a,llt,?'.&v6'fiWrfr1

6S;,1;;:6

,${8iffi1
"Ltv\#fiui:i6,:."A!b{-.i,a

--v4

q*lffiWw

G'E -bi?ltrilSr
@-rjl)$\

,iir"y.y;a2$rJri.lit,

.IAFSIR

Iwu,htott wa,nru ta'budtuou min dwniUoatti lwstubujatwnnmrw antun
lalroo woaridust : sesmggututyu kanu dan apawg kanu sembah selain
Allah adalah kayu qi jahamn, kanwpasti nmctatoryinq.
Kamu, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik serta semua png kamu

sembah png selain Allah, baik berupa berhala, setan, binaang aau }ang lain,
seluruhnya adalatr kayu api jahanam. Dan kamu akan memasutl iatranamltu. 

'

Adapun hikmat tuhan-tuhan parung berhala dimasukkan ke dalam neraka
adalah supEa mereka png kafir dan musyrik itu mqakini bahwa apa png d.i

s Keithn dcogan S.84: al-Iryiqaeq.
3r Kaithn 

"G'ttnn 
s.2: al-Baqgah, r95-?A3; s.z: 8l-Araaf, r?&r2f,; S.4: arNisaa,, 163;

S.35: Peathir, 25.
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dunia disangkanp aus patung-patung tersebut benar-benar keliru. Waktu masih

hidup di dunia, mereka itu meryangka patung-patung tersebut nantinla di hari

akhirat akan memberi slafrat. Sesudatr nlata batlwa berhala png disembahnya

itu tidak bisa berbuat apa-apa, maka menjadilah berhala itu sebagai sesuatu )ang
paling dibenci oleh mereka.

Inu koaru haa-uloa-i aalilmtam moa waruduulun : Sekimnya merela

@ertnla-bertwla) iru memutg Tlitan, rcnrulnh mercla tidak masuk le dalam

nemka.

Sekiranla berhala-berhala adalah Ttrhan sebagaimana png kamu tuduhkan

.dan bisa memberi manftat atau mudarat, tentulah mereka tidak datang ke neraka

dan tentulatr tidak benamamu masuk ke dalamnla.

Wa kullun fiihaa khaaliduun : Mereka semuo l@lal di dalam nemla.

Inhum fiihru znfiirun : Bagi merela srum t<elutun di datam nemlu.

Di dalam neraka png akan dijalani untuk selama-lamarya itu, mereka (para

kafir dan musyrik) selalu mengelutf dan merintih, sedangkan napas mereka pun

terengah-engatr karena tekanan azab yarry tidak tertahankan.

Wa hwn frilhoa laa yasma'uttn : Dan merela di dalamrrya tidak bisa

mendcngar apa-apa.

Mereka di datam neraka tidak bisa mendengar satu dengan png lainnp,
karena masing-masing bingung dengan keadaan diri sendiri.

herul la4ziiru sabaqat Mtum minol husnttt ulaa'ika hnlut mub'aduun :
Saunggututya merelayang telah ditaqkan memperuleh kebalwgiaan, mnla
merela dijauhlan dari nemla.

Mereka 1ang IGmi tetapkan untuk menjadi penghuni surga, IGmi memberinp
taufik png selalu menyukai ketaatan kepada agama. Mereka tidak memiliki
kecenderungan melakukan perbuatan png membawanp masuk neraka atau tidak
mendekatirya.

Laa yasma' uuna lwsiis ahot : Mercla tidak alan mendangar suam gele gar
nemla.

Mereka tidak mendengar suara gelegar neraka dan tidak pula melihat gelora

apinp.

Wa humfii masy4ahat anfusuhum lihaalidwn : Danmerelu serumtiasa

menilonati segala apn yailg diingini olch rusfunya di dalnm,sutga.
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Mereka senanriasa berada di dalam kesenangan dan kegembiraan png tidak
putus-putusnla, menikmati segala png diingini nafiu mereka, dan melihat segala
apa )ang nikmat dipandang mata.

Laa yahzunuhumul fazt' ul akbaru : Merelu tidak di gelis attlant oleh twru-
hnm tilryan temkhir.

Mereka tidak dikecutkan oleh tlupan sangkakata png terakhir, tiupan png
membangkitkan (menghidupkan kembali) seluruh manusia dari kuburnya u"to[
dihisab amalnp.

wa tatalaqqaaltumul malaa-ikotu lua4zru yawu*tnnut lt4zii kwtum
tuu'aduun : Dan mereka disanbut oleh malailat, seruya berkata: .Inilah
lmriyang telah dijailjilan kqadamu di dtia.,
Mereka disambut oleh malaikat dengan kabar menggembirakan bahwa mereka

terbebas dari azab, serala berkata: 'Inilah harimu png telah dijanjikan kepadamu
di dunia. I(amu memperoleh kemuliaan dan masuk surga sibagai pem-balasan
bagi imanmu dan ketaatanmu."

Yauma ndhwis samoog ko tWis siiilti ril ranubi : Ingatlah twi, lctil@
I{ami melipat lattgit sqerti melipa lembamn4embamn kenas.

Mereka png mendapht sambutan para malaikat itu tidak merasa kecut dan
gelisah pada hari pelipatan langit untuk diganti dengan langit png lain seperti
orang melipat lembaran-lembaran kertas untuk menjaganla agartidak hilang dan
tidak lenyap.32

Kamaa badt'noa awwala klulqin na'iidtthau : sebagaimarw Kami telatt
memulai pada mtal penciptaan. kgitutah lfuni mengitangi.

Demikianlah Kami menciptakan kamu dalam kejadian png baru untuk
dikumpulkan di padang matrspr untuk melaksanakan hisab @jrhit rgan amal).
Sebagaimana dahulu kamu ddadikan dari tidak adamenjadi ada, maka demikianlatr
sekali lagi dijadikan kamu dari tidak ada pula. semua manusia akan dihidupkan
kembali, tetapi dalam corak baru png berlainan dengan corak sevaknr hidup di
bumi.

wa'dan 'abinaa innaa funtwfot'iliin : sebagai swtu janjiyang harus
Karni tqati; sesunggulutya Kani akan melataarukanyang demtkian tru.

Mengembalikan kamu sekali ragi adalah suatu janji )ang pasti Kami tepati
dan Kami berkuasa menepatinla.

12 Baca S.39: az-Zrmar, 67.
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Wa b qad katabnaa frz ztbwri mim ba'didz dzfkri 6nul ar4ht yari'
tsutua'ibaodiyosh stualihuw : htt swrggnh Kanitelah ntmulis di fulam

fubur sesudah Kani mmulis datnn pokok Ktab, balwa bumi ini diwarisi

oleh hamfu-lumba-fu Wg saleh.ts

Allah telatr menetapkan di dalam kitab-kitab )ang telatl dinmnkan kepada

nabi-nabi-Nla, baik Thurat, Injil, ataupun al-Furqaan, sesudah dipaterikan di

dalam l-auh Mattf;,/ (Ummul Kitab) batrwa bumi adalah kepuryiaan Allah, png
diwariskan kepada hamba-hamba-Nla png Dia kehendaki.

Allatr menetapkan dalam apt ini batrwa hamba-hamba )ang meuarisi bumi

adalatr hamba-hamba png dapat memakmurkannla, walaupun mereka tidak

beragama Islam. Demikian tafiir alat ini mengenai png dimaksud dengan kata

'bumi" di dunia ini.

Tetapi ada )ang berkata: 'Yang dimaksud dengan bumi di sini adalah surga."

Iglau demikian halrya, maka bermaknalatr alat ini: bahwa surga itu dimiliki
oleh hamba-hamba Allah png beriman dan beramal saleh.

Inrufii rrat4zoa la balu-SW li qawnin 'ubidiin : Sesmgguluryawg
demikian in sungguft teilqat keathryan bagi mercka yang mertyembalt

Allah.

Sesungguhnya dalam semua kisah nabi yang mengandury ibarat dan pdajaran

serta hikmah sejak permulaan sampai a5at ini cukup menjadi jalan untuk

mengantarkan kita kepada tujuan atau cukup menjadi bekal bagi kita dalam

menempuh kehidupan dunia. Bahkan prg demikian itu dapat dipandang sebagai

ultimatum agar kita insaf, terutama bagi mereka png nrnduk dan patuh kepada

perintah Allatt.

Sebab firrun a5mt

Diriwalatkan dari Ibn Abbas batrwa ketika alat 98 itu dinrrunkan, orang-

orang Quraisy merasa terpukul. Mereka berkata: 'Muhammad telatr memaki

tuhan-tuhan kita. " IGmudian mereka pun pergi kepada Ibn Zabari dan

memberitahukan rcnang a5at )ang baru dinrnurkan itu. Ibn Tabaiberkatz: "Kalau

sa5A berada di depan Rasulullah, sEA ten6 dapat membantahnla. " Orang Quraisy
berkata: "Apakah png akan kanru katakan?" Jacab dia: "Aktr akan mengatakan,

al-Masih disembatr oleh orang-orang Nasrani, Uzair disembah oleh orang-orang

Yatrudi, apakah kedua beliau inr juga akan menjadi kayu api neraka?" Orang-

orang Quraisy terpikat dengan ucapan itu dan mereka merasa telah mengalahkan

Muhammad. Berkenaan dengan itu, maka turunlatr alat 101 ini.

13 B.ca S.7: al-A raaf, ln'128.
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KESIMPULAN

Dalam alat-Eat ini Allah menjelaskan akibat png bakal dihadapi oleh para
peryembah berhala sesudah mereka dihisab. Orang-orang png telah ditetapkan
kebahagiaanrya, mereka dijauhkan dari neraka. Allah juga menjelaskan keadaan

langit png dilipat seperti orang melipat kertas dan kemudian ddadikanlah alam
ini dalam bentuk lain.

IGmudian Allah menjelaskan bahwa semua uattyu )ang telatl disampaikan
kepada Rasul cukup menjadi peg;angan dan pedoman hidup bagi kita dalam menuju
alam akhirat png kekal dan berbahagia.

707

(107)Dan IGmi tidak.mengutus kamu
melainkan sebagai rahmat bagi
segenap alam.

(108) Katakanlah: "Sesungguhnya teiah
diuahyufan kcpadaku bahwa Tbhan-
muharyalah TUhan Eng Maha Esa,
maka lpakah lamu meqarahkan diri
kcpada-l{p?"

(109)Maka jika mereka berpaling, kata-
kanlah: i{ku memberitahukan
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tahui apakah sesuatu )ang dijanjikan
kepadamu sudah dekat atau masih

3auh."
([0) Sesungguhnf Allah mengetahui apa

png kamu kclnukakan dcngan suara
kcras atau apa )ang kamu suarakan
dcngan pelan-pclan (sqnbunyikan).

(111) Aku tidak mengetahui, boleh jadi
perlambatan azab kcpadamu adalah
menrPekan Suatu PCrCobaan bagimu
dan supaya kamu dapat bersenang-
scxung dahulu sampai suatu caku.

(ll2) Rasul berkata: "Wahai Thhanku.
Hukumlah dengan 1ang hak (benar).
Tbhan kami adalahAllah \6ng Maha
Pemurah dan yang diminta

tr3'ffi#ffiffi.H @S;elc'G I L,fr6;fi,E

l:;;it'v<oeJt#iy
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pertolongan-N1a atas apa pngkamu
sifrtkan."

TAFSIR

Wa maa aqalruala ittaa ,utt rutal lil 'aalaniin : Dan l(omi tidak mengutus
lamu melainlan sebagai ruhmat bagi segenap alam.

IGmi tidak mengutus kamu, hai Muhammad, untuk membawa agar.na )ang
sempurna, melainkan sebagai rahmat bagi segenap manusia dan sebagai petunjuk
bagi mereka dalam semua jenis urusan di dunia dan akhirat.s

Umat Muhammad png mengikutinla memperoleh rahmat dari agama ini
secara langsung, sedangkan umat-umat lain yang tidak mengikutinya juga
memperoleh rahmat agama ini, walaupun dengan cara )ang tidak langsung.

Muhamrnadlah yang pertama menanamkan benih-benih demokrasi di dunia.
Beliaulah png mengauali pemberian pertolongan kepada orang-orang lang lemah,
membantu oftng-orang png terania5a, mengakui hakorang frktr, dan menpmakan
pengikutnp dengan pengikut orang lain.

Qul inrumaa yuuhaa ilayya anumoo ibahukum ibahuw peaahidun :
Ifutalanlalr: 'sesungguhnya telah diwaltyuknn kcpadafu bahwa Tfulnrunu
lwryalah Tfulnn llang Mala Esa.'

t<atatantatr, hai Muhammad, kepada segenap orang musyrik dan kepada
orang-orang )ang terjangkau oleh seruanmu: 'Fokok png diuatryukan kepadaku
adalah tidak ada tuhan png sebenarrya disenibah melainkan Allah. Maka
sembahlah Dia semata, janganlatr kamu mempersekutukan-Np dengan sesuatu

lang lain, baik berupa harta, kemegatraq ataupun kekuasaan. Dan ucapkanlah
itu dengan hati dan lisanmu 'Allaahu albarwa lillaahillannd."

Falul antwt musfimutm : oMaka, 
apakah kunumenyemhl(fii diri kqada-

I,Iya?,

Seratrkan dirimu kepada Allah, kata Muhammad selanjutnp, ikhlaskanlah
niatrnu untuk Dia, dan ikutilatr semua uahyu png diturunkan kepadaku.

Fa in tiwallaa faryl aadzntukum 'aloo sawat-in : Maka jikn merelw
berpaling, latakonlah: 'Ahr membeitahulan kqadamu apa yang samo-
sarna telah kin ketuhui.45

x Bsc. S.3.: Ati Imro, 154.
* A)rat ini ccmakna dgnggr S.lO: Ymrs" 41.
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Jika meiekatidak menerima seruanmu dan tidak mau mengikuti wahyu png
disampaikan kepadamu, hai Muhammad, maka katakanlah kepada mereka: "Aku
menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Jika kamu beriman akan berbatragia.
Jika tidak, maka azab Alal'i akan'menimpamu."

Wa in a.drii a qariibun am ba'iidum maa tuu'adiun : "Dan afu tidak
mmgetahui, apalah seswfiu yan! dijanjilan kepadamu sudah delat atau
masih jauh.?

Aku tidakmengetalgi, demi Allah, apakatr sesuatu yang dijanjikan kepadamu,
pitu azab png akan ditimpakan kepadamu, sudah dekat atau masih jauh.

Inrwhua ya'bmul jahm mirul qauli wa ya'lamu maa tabumuu.n :
Sesunggultrrya Allah mengaaltui apa yang lamu lemul(al@n dengan suam
lrcras dan mengetahui apa'yang kamu suarakan dengan pelan-pelan
(sembwryilan).

Sesungguhrya Allatr mhngetatrui semua tutur katamu png disebutkan secara
temng-terangan dantersembunyi mengenai Islam, sebagaimana Allatr mengetatrui
pula segala dendam png kamu sembunyikan dalam hatimu terhadap para muslim.
Aflatt akan memberikan pembalasan kepadamu terhadap png demikian itu.

Wa in adrii lialbhuu fitrutnt lakum wa mataa'un ilaa hiin : Aht tidak
mangenlwi, boleh jadi perlatnfutan azab kqadamu adalah merupalan suaru
percobannbagimu dan supayu kanw dapat benenutg-serwng dalrulu sampai
stmru walcu

Aku tidak mengetahui sebab diperlambatnp azab atas dirimu. Boleh jadi
perlambatan itu hanp sebagai $atlu istidmj atau sebagai suatu pengujian untuk
melihat bagaimana kamu akan berbuat dan boleh jadi untuk memberi kesempatan
kepadamu bersenang-serumg dengan kenikmatan-kenikmatan dunia dalam waktu
png ditentukan. Jika masa )ang ditentukan untuk turunnla azab iu tiba, maka
kamu tidak dapat mengelak.

Sgtlt rabbih han bil lwqqi : Rasul berkata: *Walai fulanfu. Hulamlalt
dengan yang lnk (benar).'

Hai Muhammad, katakanlah kepada mereka: 'Wahai Tilhanku. Laksanakan
keputusan-Mu atas diri kami masing-masing yang kami berhak menerimanla."
Tbgasnla, watrai lUhanku, segerakanlah untuk menimpakan azab-Mu atas mereka.
Permohonan Muhammad ini telah diperkenankan oleh Allah dalam peperangan
Badar.

Menurut Qatadatr, para nabi datrulu berdoa untuk melerai di antara kaum
)ang merusak hukum Allah. Maka Rasulullah pun diperintahkan untuk
mengucapkan doa tersebut.
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Wa rubbutur mhmotrui musta'annu 'alaa mat ta-shifuun : Thhan lami
adalah Allah Wry Mdu Pemumh danyang dimintapertolongan-Itlya aas
apa yang lurnu sifalun.'
Allahlatr Yang Maha Irngkap rahmat-Np png dimohon pertolongan-Nla

aas segala apa )ang kamu sifrti dan aas apa )ang kamu kerjakan, batrkan terhadap
semua kedustaanmu.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa Muhammad itu diutus untuk
menjadi rahmat bagi segenap makhluk- Orang png mengikutirya memperoleh
jalan kebahagiaan, sedangkan orang )ang membelakangi atau menolaknp akan
menghadapi jalan kebinasaan.
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xxil
AL-HAll

(Hali)

Ttrrun di Madinah sesudah surat an-Nuur,78 ayat

Sejarah lbrun
Para ulama berselisih paham tentang tempat turunnla surat ini. Ada )ang

berpendapat bahwa surat ini turun di Mekkah, kecuali 6 ayat, dari alat 19 sampai

ayat%. Sebagian ulama png lainberpendapat, surat ini diturunkan di Madinah,
kecuali ayat 52, 53, 54, dan 55.

Pendapat png lebih benar dalam masalah ini adalah ada alat-a1at )ang turun
di Mekkah dan ada )ang turun di Madinah. Kata al-Azizi:'Surat ini merupakan
salah satu surat )ang menakjubkan. Ada alat-ayat )ang turun pada malam hari,
ada yang siang hari, ada png saat Nabi saw. dalam perjalanan (safar), ketika
Nabi berada di Madinah, ada yang diturunkan di Mekkah, diturunkan dalam
masa damai dan dalam masa perang, ada ayat png muhkam dan apt png
mutaslabih."

IGndungan Isi
Ada tiga pokok pembahasan dalam surat ini, )aitu:

1. Masalah kebangkitan sesudah kematian dan dalil-dalilrya.

2. Masalah haji dan Masjidil Haram.

3. Masalatr-masalah umum, seperti peperangan, kebinasaan orang )ang zalim,
dan dalil mengenai penciptaan dunia.

Akhir surat )ang telah lalu berbicara mengenai hari kiamat, sedangkan
permulaan surat ini menunjuk kepada hari kebangkitan setelah kematian dengan
mengemukakan dalil-dalilnp. Dalam surat )ang lalu dikemukakan hujjah-hujjatr
tentang perjalanan alam untuk menunjrrkkan keesaan Allatl, sedangkan dalam
surat ini, masalah perjalanan alam itu dijadikan sebagai bukti te.nang kebangkitan
manusia setelatl kematiannp. Dalam surat lalu dijelaskan tentang kisatr nabi-
nabi, sedangkan dalam surat ini Allah mengarahkan flrman-firman-Np kepada
umat )ang hidup masa sekarang.
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708

*J)t;irjtri,t;.
Orngon (merryebut) rwru Altattyang Matw Pqnumh,

Wg serumtiasa mencamhkan ruhnal-W

(t)

(2)

(3)

(4)

Wahai segenap manusia. Bcrbaktilah
kepada T\rhanmu, sesungguhnya
gempa kehancuran dunia (kiamat)
adalah suatu kejadian yang sangat
mengerikan.

Pada hari ketika kamu melihat
kehancuran dunia inr, lalailah semua
pcrempuan terhadap anak susuannya
yang sedang disusui dan semua
perempuan png hamil (mendadak)
melahirkan baymla. I(amu meqalsi-
kan segenap manusia dalam keadaan
mabuk, padahal mereka tidakmabuk.
Akan tetapi azab A[ah itu sangat kuat.

Di antara manusia ada orang-orang

1liang bedebatmcngenai Allah dengan
tanpa mempunpi pengetahuan dan
hanla mengikuti setan yang sangat
jahat pekertinp.r

Tblah ditetapkan atas setan itu bahwa
siapa png mengikutiqa, tentu setan
akan menyesatkan dan menuntunnla
ke azab neraka.

TAFSIR

Yaa ayyulunnoostrt ttqumbbakum :
kqadaTtuhanmu.

Wahai segenap manusia. Peliharalah
bertakualah kamu kepada-Np.

'41tl$,;r1t,i"Aff:AE

dM"rfir{gt

trtWi:;rY|;:n$;i;i
J$t,ij;w,r+f,:y'&

"t$to\fu-M's)U"
@'+#iLitr"

"M',ft{j"{'iL&,-$
a*ft'l(GJ)xi6

'&5&-F"btur'#ffi

Walai segarq manusia. ktfubilalt

dirimu dari siksa Thhanmu, dan

t Kaitkan dengan S.4: an.Nisaa', 115-1120; S.31: Lugan"
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Bertakwa (berbakti) kepada Thhan adalah mengikuti semua perintah-Nya,
menjauhi semua larangan-N1a, mengerjakan sesuatu pekerjaan (ibadat dan
ketaatan) dengan sebaik-baiknla, serta berlaku ikhlas.

Ada riwapt png menyebutkan bahwa alat ini diturunkan pada malam hari
dalam peperangan Bani Musthaliq, lalu Nabi membacakanrya kepada para sahabat.

Setelah membacaalattersebut, Nabi menangis. Para sahabat png mendengarnla,
sebagian ikut menangis, sebagian bersedih, dan ada )ang merenungi makna alat
itu.

bttu ztlzdtus s aa' ati syai-un' aqJdim : S esung gultnyw g emp a kehancu mn
dmia (kiarrut) adalah srutu kejadianyang sangat mengerilant.

Thkuflatr kepada Allah. IGtahuilah, kehancuran dunia pada hari kiamat
merupakan suatu hal )ang sangat menakutkan. Kedahsptan gempa pada hari itu
sudah sangat mengerikan, apalagi ditambah dengan berbagai macam peristiwa
png terjadi pada saat itu.

Yawna tamwwlut tadz-lwlu kullu mwdhi'otin 'am maa ar4lw'at :
Pada hari l@til@ knmu melihat l@hancaran dunia iu lalailah semua
perempwtn terhadap annk susuantnya yang sedang disusui.

Pada hari terjadi keguncangan dunia Fng sangat hebat itu, para perempuan
png sedang menyusui dilukiskan sampai lupa atas anak-anak susuann)a, karena
mahahebatnp huru-hara kiamat itu.

Wa ta4ha'u ktrtlu ttzstti htmlin lwmlahaa : Dan semua perempwm yang
lamil (mendadak) melahirlant bayinya.

Pada hari itu, semua perempuan png sedang hamil pun tiba-tiba melatrirkan
bayinla png masih prematur atau mengalami keguguran akibat ketakutan dan
kepanikan )ang sangat.

Wa tarun ruuxa sukaarua wa not hum bi sukaoua wa laakinrw 'a-
duafullaahi syadiitl : Kornu menyala ilan s e genq manwia dalam lwdaan
mabuk, padalwl merela tidak mabuk. Alan tetapi aznb Allah iru sangat
lant.

Pada saat itu manusia dalam keadaan mabuk, walaupun sebenarnla mereka
tidak mabuk. Akan tetapi huru-hara kiamat dan azab Allatr png sangat dahspt
itu menghilangkan keseimbangan akal dan jiwa mereka.

Sebagian ahli tafrir mengatakan: 'hng dimaksud dengan kelalaian perempuan

)ang menyusui anak susuannla dan keguguran )ang dialami para perempuan
png sedang mengandung adalah suatu kiasan untuk menggambarkan betapa
dahsptnya huru-hara pada hari kiamat itu."
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w milwnnaosi ntoy yqioaditufittafuhi bi glwiri fhnin : Di antam monusia

da orutg-orwtg yutg berdebat mengetwi Athh dengan tailpa mempwai
p&getalumn.

Sungguh pun kehancuran dunia berlangsung begitu hebatrya seperti )ang

telah ditambarkan, ternlata ada juga orang )ang masih memperdebatkan zat

Allatl, kekuasaan-Np membangkitkan manusia setelah kematianrya, dan siftt-

sifat ketuhanan-NP.

Wa yattabi'u kulla syaiahaanim mariid : Dan lwnya mengihtti setan yailg

sangat i alnt p ekeninya.

Di antara manusia ada orang-orang )ang hanla mengikuti segala keinginan

dirirya dalam bermacam-macam urusan, mengikuti keinginan setan, baik setan

manusia ataupun setan jin, png membawanla kepada kebinasaan (kehancuran)'

Kniba 'ahihi awwhuu man tawalbdtu fa anruhuu yudhilhtltuu wa

yaffiiihi ilat 'a4ztabis sa'iir : Telnh ditAapkan at6 setan itu, bahwa
-srya 

mmgihttinya, maka setcm menyesatkan dan menuntwutya lre aznb

nemka.

Allah menetapkan tabiat setan, pitu akan selalu berupala menyesatkan

manusia png bersedia mengikutinp. Sebagian ulama mengatakan: "Thfsir alat

ini adatatr batrwa orang )ang mengikuti setan dan menuruti jalannla akan menjadi

sesat )ang mendorongnla ke dalam azfr netaka."

KESIMPULAN

Dalam ayat-a4ini Allah menyuruh para hamba-Nla untuk bertakwa. Manusia

kelak akan menghadapi huru-hara kehancuran dunia pada hari kiamat.

709

(5) Wahai segenap manusia. Jika kamu

dalam keraguan tentang hari bangkit,

maka sesungguhnya Kami telah
menjadikan kamu dari tanah, Yang
kcmudian (berproses) menjadi setetes

air mani (sperma atau sel telur),
segumpal darah, sepotong daging png
sempunur kcjadianrya dan yang tidak
sempurna, untuk Kami jelaskan
kepadamu. Kami menetaPkan di

flrniir,/Ko\&6l6"'$
"&#"t;i'g'if6L$

+X/fri*l{r:i'agrt:v
r;$vptt*6Q.Elt,
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dalam rahim (perempuan) t€ntang apa
png IQmi kehendaki sampai waknr
png ditentukan. Setelah itu, IGmi
meirgeluarlan sebagai bayi, kemudian
Kami tumbuhkan supaya kamu
menjadi dswasa. Di antara lamu ada
yang dimatikan dan ada yang
dipanjangkan umurnla sampai sangat
tua, supaya dia tidak mengetahui
sesuatu lagi yang semula dikctahulnla
(pikun). Kamu melihat bumi ini
kering. Apabila Kami menurunkan air
hujan, maka hiduplah bumi dan
suburlah tanahnya, serta tumbuhlah
tanaman (pohon) png indah ber-
pasang-pasangan.2

(6) \fng demikianiukarona Allahadalah
png hak (benar), dan Allahlah png
menghidupkan semua png mati; dan
sesungguhnya Allah itu Maha
Berkuasa atas segala sesutu.

(7) Dan sesungguhnla ketika kchancuran
dunia (kiamat) akan tiba tidak ada
keraguan padanla. Allah itu mem-
[angkitkan semua orang ]ang berada
di dalam kuburqa.

'if&h-qrt'raiztaffv
o.,'$tLir"*i

UJ. -v

kAgi(*WArru4i
g_$,wfi,

TAFSIR

Yat oyyuhan noasu in kmtum fii ruibim milul balsi = walni segetw
manusia. lika dalnm lremgwn tentang lwri bangkit.

Jika kamu ragu-ragu tentang hari bangkit, maka lihatlah permulaan
kejadianmu. orang-orang lang menolak percaya hari bangkit beralasan karena
hal itu suatu kemustahilan. Yakni, mustatril manusia bisahidup lagi sesudatr mati
dan bagian-bagian tubuhnp telatr bercerai-berai, bahkan hancur dan berubatr
menjadi benda-benda png lain.

Al-Qur'an menetapkan adarya hari bangkit dengan beberapa alasan. Dalam
firman Allah berikut ini dijelaskan tujuh tatrap kejadian.*urir.

z 6aitlcrn deqgan s.96: al-Alaaq; s.35: Faa&ir; s.4r: Ftrshshilag bgl,, awal s.23: al-
Mu'mimruo.

SjJtIttq&Ci'j1rsgKg,
,&.ait _yaliti"{;;
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.Wiruuakhfuqrruhsn minturuabin : Mala sesmggultnya l{arni telah

mcriadikot, karut dari tarult.

Maksudrya, Allah telah rirenjadikan orang tua kita, Adam, dari tanatr. Atau

Allah menjadikan kita dari mani, baik sperma (dari lelaki) ataupun sel telur (dari

peremgran) adalah berasal dari tanah, sedangkan darah itu berasal dari makanan,

baik 5ang bahan bakurya berupa tanaman (tumbuhan) ataupun heuan, lang
kescmuaqa dari bumi. Maka sahlah untuk dikatakan bahwa manusia itu dijadikan

dari tanah.

T*wma min nfih-fuin : hng korudian @eryrusa) mmiadi setetes air
mani (ryerna aan sel tefur).

IGmudian Allah menjadikan kita dari air mani, yang terbentuk dari darah

]ang ululllrJlrxt-urnla berasal dari sari makanan png bahanrya dari tanaman atau

hmn,ang nmbuh pada tanah.

T\unuru min'ahqain : Ksnttdiot nqiadi segwpal damh.

Dari air mani [s1fsm[aqg me4iadi'segumpal darah atau darah png beku

dan keras. Tidak dapat diragukan antara mani dan darah png membeku terdapat

perbedaan )ang r5ata. Tbtapi kekuasaan Allah mengubah air menjadi darah 1ang
membeku.

Tlumma min mudhgltaim muklullaqaiw wa glwim mu*lwllaqatin :
Kcmudian ma$adi sqotong dasing Wog sqnpuma lrejadiarutya dan yang

tifuksanpuma.

Dari segumpal darah berkembanq menjadi sepotong daging, png keadaanrya

sempurna, tidak terdapat kecacatan,'dan yang tidak sempurna. I(arena itulah,
kejadian manusia berbeda-beda dalam rupa, bentuk, panjang ataupun pendekrya.

Li rubayyitu'lokut, : (Jntt* Kani mqtjetaskan kqadamil.

Kami menjadikan kamu sedemikian rupa untuk menjelaskan tentang
kekuasaan-Ku dan kerapian aturan png Aku buat, serta unhrk menumbuhkan
pengeftian bahua kebangkian manusia setelatl kematianrya pada hari kiamat
bukanlah hal png mustahil. Apabila Allah berkuasa menciptakan kamu dari
permulaan kejadian, tenfilah Allah berkuasa mengembalikan atau menghidupkan
kamu kembali dari kuburmu.

Wa ruqhrufil arluani mu ru-slot-a iloa qialin musamrrrot : Kottti
nwetqkan di fulam mhin @erutpuan) tenttytg qawg Knni l(ehmdoki
smrpai wabu yvng ditattukan
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Kami kekalkan kandungan png IQmi kehendaki dalam rahim ibu-ibu sampai
pada masa kelahiranrya.

Tlumma rukh-rijularm thitlan : saelah iru, Kami mengehnrkut sebagai
bayi.

Kemudian Kami mengeluarkan kamu (semasa masih dalam kandungan) dari
rahim ibumu sebagai bayi sesuai dengan masa )ang Kami tetapkan. umur bayi
dalam kandungan adakalanp enam bulan, sembilan bulan, sanr tahun, atau dua
tahun. Hanla lang lazim, usia kehamilan adalah sembilan bulan dan lahirlah
bayi dari dalam kandungan.

Sebagian fuqaha berpendapat batrwa minimum masa kehamilan (untuk bisa
lahir dengan selamat) adalah enam bulan, dan paling lama empat tahun.

Tbumma li nblu-ghuu a-syuddahtm : Kemudian Kami tumbuhkan supaya
lamu menjadi da+tasa.

Salah satu tahap penting dari pernrmbuhan kehidupan manusia adalah masa
deyasa, dengan kesempurnaan akal d4 kesempurnaan tenaga, sehingga cukuplah
baginla untuk memperoleh beban hukum dan beban tanggung javab.

wa mil*wn may yuawaffoa wa mit*um moy ywaddu itaa ar4zttil,umuri
li luilot ya'bma mim ba'di 'ilnin syaita : Di antam lannu ada yang
dimatilun dan adayang dipanjangrant umurnya sampai sangat tutt, supaya
dia tidakmengetahui sesuotu lagi yang semula diketahuinyi @ihm).
usia manusia tidak sama, sesuai dengan iradat dan qadha Allah. Di anaranla

ada png meninggal ketika usia menjelang dewasa, tetapi ada juga yang sampai
sangat tua sekali (pikun), sehingga kembali kepada kondisi kehidupan anak-
anak, dengan tubuh (fisik) dan akal png lemah, serta tidak mampu memahami
apa-apa lagi.

wa tarul ar4ha haamidaanfu i4zru arwhtoa ,alaitwl moa*h tazzar wa
rubat wa ambuat min kulli ztujin bahiij : Kamu melilut btmi ini kering.
Apabila Kami menarunkan air hujan, nwka hidtplah burui dan suburtih
nnahnyv, s erta tumbulilah tarumtm @ olnn) yang indah beryasangp asangan.

Bagaimana kamu meragukan datangrya hari kebangkitan manusia setelah
meninggal dan tubuh hancur menjadi tanatr? Bukankah kamu juga melihat
keryataan-kergaaan bangkit dan hidup sesudah mati png terpampang oi oepanmut
Apakah kamu tidak memperhatikan bumi png kering rng tat bisa ditumbuhi
urnarnan, dan setelah Allatr menurunkan hujan di atasrya, lalu tumbuhlatr berbagai
macam tanaman png menlanangkan mata )ang memandangrya?

AI-Qur'an membuktikan adanp bangkit dengan dua dalil. pertama dengan
kejadian binatang dan kedua dengan kejadian tumbuh-rumbuhan.
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Dualilu bi anrullodu huwal lmqqu : Wg demikian itu karena Allah
adalahyang lnk (berur).

Dengan semua hal png telatr diterangkan oleh Allah, seperti kejadian binatang

dan tumbuh-tumbuhan, kamu diharapkan bisa mengetatrui dan mepkini bahwa

hanp Allatrlah T\rhan )ang hak @enar) dan png abadi ftekal).

Wa antwhuu yttltyil manttaa : Dail Allnhlah yang menghifu.pkan semwt
yang mati.

Dengan keterangan-keterangan itu juga supa5a kamu mengetahui bahwa Allatt
yang telah berkuasa menciptakan segala makhluk png indah ini, berkuasa pula

menghidupkan orang-orang )ang mati.

Wa annahuu 'alaa kulli syai-in qadiir : Dan sesungguhnya Ailah itu Maha
Berlonsa aas segala seswfiu.

Dan juga supala kamu mengetahui serta mepkini bahwa Allah itu Maha
Berkuasa atas segala sesuatu. Apabila Dia berkehendak mengadakan sesuatu,

makaberfirmanlah Dia dengan'kun' (adilah), lalu terciptalah sesuatu itu sesuai

dengan kehendak-Np.

Wa annas sa,a'ata aaiyaul laa miba fiilwa : Dan sesunggultttya l@til(a

lrelancumn fuia (kianat) akan tifu tidak ada lremgwn padanya.

Ttrjuan lain, supala kamu mepkini bahwa kehancuran dunia (kiamaD itu
pasti akan datang dan tidak dapat diragukan lagi. Atau supala kamu mengetahui

bahwahari kiamat png telah dijanjikan oleh Allah untuk membangkitkan semua

manusia png sudah meninggal dari kuburnla pasti datang.

Wa awullaalu yab'asu nwnfil qubuw : Allah iru membangkitlan semut
orang yang bemda di fulpnt htbumya.

Supap kamu benar-benar mepkini bahwa kelak, Allah akan menghidupkan
kembali semua orang )ang telatr meninggal, membangkitkan mereka dari kubur-
kuburnya, lalu dituntuulah mereka ke tempat perhitungan amal (hisab).

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allatr menetapkan hari bangkit danhasyr @erkumpulnp
seluruh manusia setelah dihidupkan kembali) dengan dua dalil. Pertama dengan

kejadian he'wan dan kedua dengan kejadian tumbuh-tumbuhan.
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710

(8)

(e)

Dan di antaramanusia ada orang yang

berdebat tentang Allah dan kodmt-Nla
dengan tidak mempunpi ilmu, tidak
mempuqai petuqiuk, den tidak ada
juga kitab png menjelaskannla.'

Pia 6e66lingkan lambungrya (ber-
sikap sombong) untuk menlrsatkan
manusia dari jalan Allah. Baginla, di
dunia dalam kehinaan dan kerendahan
danlGmi akan merasakan azabneraka
yang membakar kepadarya pada hari
kiamat.

(10) bng demikian itu disebabkan oleh apa
png kau kerjakan dengan tangaomu;
dan sesungguhrya Allah itu bukanlah
penganiap bagi hamba-hamba-Nla.

(11) Di antara manusia ada onng yang

menpmbah Allah lalsana berdiri di
bibir jurang. Jika dia memperoleh
kebajikan senanglah hatinfa dan jika
ditimpa suatu bencana, maka sumtlah
dia ke belakang. Dia merugi di dunia
dan di akhi61, itulah kerugian lang
benar-benar nlata.'

(12) Diameqcru (memohon) kepada 1ang
selainAllah tentang sesuatu yang tidak
dapat memberi mudarat dan tidak pula
memberi manfrat. Itulah kesesatan

)ang jauh.

(13)Dia menyeru orang )ang kemudarat-
annya lebih dekat daripada kemanhat-
annla. Itulah sejahat-jahat orang )ang
di4nggap menjadi penolongnla dan
itulah sejahat-jahat orang yang
dijadikan teman sepergaulannla.r

@:c.-\ffi6
Ja'/ 

, 
/J

'F4GroES;)riu6;*sw

I Kaitkan dengan bagian awat S.29: al-'Ankahnrt; dan S.2: al-Baqarah.
5 Kailkan dengen S.19: Maq,am, 81; S.l4: Itrahim, 21.
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(14) Scsungguhnp Allah memazukkan
semua orang yang beriman dan
mengerjakan amalan-amalan Png
saleh ke dalam surga, yang di
dalamnya mengalir sungai-sungai;'
sesungguhnya Allah mengerj akan apa
png Dia kehcndaki.

9'O)AtWe6l1,$y;'itiv
?,ltiy,WtVi:y,rF+V

@Liy:,P

TAFSIR

Wa milwn noasi noy yuiaadilu fillaahi bi ghairi flmtiw wa laa hudaw wa

laa kitaabim muniir : Dan di antam manusia ada omng yang berdcbat

tentang Allah dan lcodat-Irlya doryan tidak rnemputtyai ilma, tidak mctnpunyai

paunjuh dan tidak ada iuga kitab yang maniekulwnnya.

Di antarl manusia ada orang lang suka berdebat dengan segala
kesungguhannya atau terus-menerus membantah masalatr keesaan Allah dan sifit-
siftt-Np dengan tanpa berdasar ilmu pengetahuan, tidak pula berdasarkan

keterangan-keterangan png kuat (rasional), serta tidak mempunlai kitab png
menjelaskan apa )ang diperdebatkan. Dia membantatr atau mendebat itu semata-

mata karena fidak mau menerima kebenaran dan karena matatratiqa telah buta.

Tluniya 'ith-frhti : Dia memalingknn larnbungnya (benilap sombong).

Dia membantah kebenaran-kebenaran )ang datang kepadarya dengan sikap

sombong.

Li yu4hilla 'an sabiilillaahi : Untuk tnenyesdtkan manusia dari ialan
Allah.

Dia bersikap demikian adalah unnrk menghambat semua orang ryng telatt

beriman untuk mengikuti agama yang benar dan supala manusia berpaling dari
mengikuti jalan Allah.

Ialwu fl dun-yaa lcttk-yttw wa nu4ziiquhuu yawnat fiyaorrrati'a4wabal
luiV : Bagiltya, di dmia dalam kehinaan dan kcrendolwt dan Kami
akan merusalen aub nerukayang mmtbakar lcqadatryapada lwri kiannt.

Orang png membantatr adanp Allah dan membanah sifrt-sifrt-Np dengan

tidak berdasar ilmu.png benar, pikiran lang sehat, dan tidak memiliki petunjuk

)ang menuntunnla kepada makriftt lang benar, serta tidak ada pula kitab png
memberikan penjelasan; maka dia akan memperoleh kehinaan di dunia sebagai

pembalasan atas sikap takaburnya, seb4gaimana png telah dialami oleh orang-
orang Quraisy dalam peperangan Badar. Allah akan merasakan azb neraka png
membakar dan menghanguskanobuh kepada orang tersebut pada hari kiamat.
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Dztolika bi maa qaddarut yadoakn : Yang denikian itu disebablant oleh
qpayang kau keriahan dengan tangaruru.

Dia akan ditimpa aza1b yangbesar disebabkan oleh amalannla png telah dia

kerjakan di dunia berupa dosa dan maksiat.

Wa anrulladw bisa bi zhdlumil lil 'abiid : Dan senarygulutya Allah itu
bula nlah penganiaya bagi hanfu-hamba-l'lya.

Allatr melakukan png demikian inr sama sekali bukan karena Dia mengania5a

hamba-Np. Dia menimpakan azab-Np karena mereka telah mengerjakan dosa

dan berbagai macam kematsiatan. Allah sama sekali tidak menyiksa orang png
tidak berdosa.

Wa mirun noasi may ya'budttlhalw 'alaa lwrfin = Di antam nunusia

ada omng yoq mmyembah Allalt laboru berdiri di bibir iurutg.

Di antara manusia ada )ang meryambah Allatr dalam keadaan waswas dan

ragu-ragu. IGadaannla sama dengan orang )ang berdiri di bibir jurang, png
senantiasa dalam kekhauatiran dan kecemasan. Atau seperti orang )ang berdiri
di pinggir barisan. Jika merasa akan mendapatkan harta rampasan, dia merapatkan

diri dalam barisan. Tbapi jika merasa batrua barisanrya akan hancur, maka dia

segera meqrclamatkan diri.
Ada riwalat dari Ibn Abbas bahwa alat ini diturunkan berkenaan dengan

orang-orang Arab dusun png berhijratr ke Madinah. Jika di Madinah merasa

sefuxt dan memperoleh hasil kerja png baik, makamereka bergembira dan merasa

telatr memeluk agama png benar. Tbapi jika menderita suatu peryakit atau

sebagian hartanp musnah atau lambat mendapatkan nafkah, maka mereka pun

berkata sesuai dengan bisikan setan: 'Semua png menimpaku ini akibat aku

memeluk agirma ini Qslam)." Dengan alasan rcrsebut mereka kembali ke agama

semula.

Fo in a-shaabahu klwirunith nuan ra bihii wa in a-slubot'hu fitnatwin
qabba 'aloa wajihihii : lika dia memperuleh kefuiilail sawtglah lurinya
dan jika ditilnpa suafit benmna, maka surutlah dia lce belalang.

Jika memperoleh kemewahan dan kejalaan hidup, maka senang dan
gembiralah hatinla memeluk Islam, lalu meryrembatr Allah dengan sepenuh hati.
Sebalikrya, jika dia menderita kesukaran dan kepahitan hidup, kembalilah ke

agama kafir.

Ringkasnya, mereka ber4gama bukanlah karena meqginginkan kebenaran

dan menaati Ttrhan, tetapi karena ingin memperoleh kemewahan dan kesenangan

hidup.
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Ktusfiad dun-yuwal aa*hilata : Di.amerugi di ania don di akhimt'

Mereka telatr menyia-nyiakan kemanfratan dunia dan akhirat' Dia dunia

memperoletr bencana slrta penOeritaan hidup png pahit, dan di akhirat tidak

memperoleh patrala atas penderitaan png dialami di dunia karena tidak kuat

menahan penderitaan dengan sikap sabar'

Dzoalika huwal khusruanul mubiin : Itulnh kerugian yang berar-bennr

nyatu.

Iillah kerugian )ang tidak ada bandingannla, yang hanla diketahui oleh

orang )ang suka mematraminla.

Yad'uu min iluunillothi nut lat ya4hwruItuu wa mat lat yanfa'uLtttt :
Dia menyeru (memohon) kqada yang selain Allah tentang sesu{ttu yang

fidak dapat memberi madamt dan tidnkpula memberi tnarfaat.

Dia menyembatr tuhan-tuhan png selain Allatl, )ang tidak dapat memberi

kemudaratan kepadanp di dunia seandairya dia tidak menyembatrnla dan tidak

dapat pula memberi kemanfratan di akhirat karena dia menpmbahrya.

DToalika huwodtt ttturouhn f iid : Itulah kcsaatan yang jauh.

I(embali menjadi murtad dan menyembatr tuhan-tuhan png selain Allah

adatatr kesesatan )ang sangat jauh dan sangat menyimpang dari kebenaran' Sama

dengan orang )ang tgrrort dipadang gurun dengan posisi )ang sangat jauh dari

jalan png seharusnla ditemPuh.

Yad,uu h man dtwrutuu aqmbu min rufihii la bi'sal maulaa wa la

bi'sal 'a-syiir : Dia menyeru orcmg yang lremudamtailnya lebih dclat

darpafu truwfaatawtya. iuan seiatwt-ialnt omng wg dimggq meniadi

peiotongnya dan itulah seiahat-iahat orang yang dijadilan teman

sqeryaulawrya.

orang kafir menl,embah sesuatu png kemudaratannla lebih dekat daripada

kemanfaatannla. Dengan menyembah berhala-berhala itu rnenjadi kafirlah dia

dan akan diazab. Maka di akhirat, ketika dia mengalami penderitaan png

disebabkan oletr sikaprya menlembah berhala, dia pun berkaA: 'Sungguh, berhala

yang aku sembatr inr seianat-jatrat penolong dan sejahat-jahat teman sepergaulan'"

Innallaaha yud-khilul ta4ziitw aa-manuu wa 'amilush shaalihaati

jawufiin niii min tahtitul anluaru : Sesungguhnya AlWt memaullan

setnut omng yang beriman dan mengeriala n attalnt-atralnn yang saleh lce

datam sutga, yang di datawtya mengalir sungai-sungai'

6
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Allah melimpahkan anugerah-Np kepada semua orang mukmin png
mengerjakan amalan-amalan saleh dengan memasukkan mereka ke dalam zurgi
yang di bawahrya mengalir sungai-sungai sebagai pembalasan aas amalan png
telah mereka lakukan di dunia. Di dalam surga, mereka memperoleh nikmit
png kekal dan patrala png besar.

Inrulbalw yafalu moa yuriid : sesunggulutya Allah mengerjalun apa
yang Dia leheildan.

Allah dengan kekuasaan dan ilmu-Np mengerjekan apa saja prrg Dia
kehendaki; memuliakan_o?ng fng- taat kepada-Nya dan .i,ngt iiutan -or-g
lang mendurhakai-Np. Tidak ada seorang pun png dapat memuantatr ketetapan-_
ketetapan-Np. Dia psllasrrkkan para mukminke dalam surga dan memasukkan
para kafir ke dalam neraka.

. KESIMPULAN

Dalam ayat-aydt inifum menerangkan para gembong kafir dan ahli bid,ah
png mennbantah kebenaran. Allatr juga menjelaskan keadaan orang png beriman
dengan sifrt ragu-ragu. Jika memperoleh kemeuahan hidup, merekatetafberiman.
Tbtapi jika nrenderita kesukaran hidup, mereka kembalj murtad. IGmudian Allatr
menjelaskan keadaan orang-orang mukmin png benar-benar beriman dan
mengerjakan amalan-amalan saleh.

7tt

(lsjBarangsiapa )ang menyangka bahua
Allah tidak akan menolong Muham-
mad di dunia dan ekhisl, hendaklah
dia menggantungftan tali di loteng-
loteag rumahn5ra, kemudian hendaklah
dia memotong tali-tali itu, hen<iaklah
dia memikirhn apakah perbuatannp
itu dapat melenyapkan apa yang
menyakitkan hatinya.o

(16) Demikianlah IGmi relah mcnumnkan
ayat-ayat yang nyata kcpada Mu-
hammad; dan sesungguhnya Allah
memberi petunjukkepada siapa png

. Dia kehendaki.

Q1$6;5trfrJi1i,y;:ofu
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6 I(aithn dengan S.38: Sbazt, lGll; 3.6: al-An,aarn, 34-35.
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TAFSIR

Man kaatuyaqlrutma al loy yan-shurthullaahafid fun-ya wal aa-Hfiati

fal yamfutd,bi sababin ilos sanoa-i tstorrrr,u,l yaq4tw' fal yan*lrur lrul
yudzh{bantw kaiduhiu mm ya-ghiidt : Baruntgsqa yang menyanglw

bahwa Altah tidak alan menolong Muhammad di dunia dan aldimt,
hendaklah dia menggantungkan tali di lotengloteng ntmaltttya, kernudian

hendalrlah dia memotong tali-tali itu, hendaklah dia memikirkan qakah
perhtnawtya itu dapat melotyrykan apayang menyakitkui lntinya.

Orang png meryairgka batrwa Allah tidak akan menolong Muhammad, kitab-

N1a dan agama-N1a, maka hendaklah dia bunuh diri dengan menggunakan tali
(tambang) 1ang diikatkan di bagianbangunan rumahrya. Sebab pngbenar' Allah

pasti menolong Muhammad.

I(2ta al-Qufiubi: 'sebaik-baik makna a5Bt ini adalah 'Barangsiapa menlangka

bahwa Allatl tidak.akan menolong Muhammad dan dia menlangka pula bahwa

dia sanggup menghentikanpenolongan Allah kepada Muhammad, maka hendaklatt

dia mencari d4a upaya naik ke langit. Kemudian dia hendaklah memo6ng
pertolongan Allah jika dia sanggup melakukanrya. Sesudatr dia melihat, apekah

dala upapnp dapat menghentikan pertolongan Allatr kepada nabinp, lang
karenanla dia menjadi gusar. Apabila dia tidak mempunlai dala yang demikian

itu, maka tiadalah dia dapat menghentikan pertolongan Allatl."

Az-Z21rtakhspri dalam al- Karysyaf memaknai firman Allah sebagai berikut :

"Allah pasti menolong Rasul-Np, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka musuh-

musuh Muhammad )ang menlangka batrwa Allah tidak menolong Nabi saw. dan

benar-benar bermaksud supala Allatr tidak menolongnla, maka hendaklah dia

mengumpulkan segala usahanla dan segala tenaganla untuk menghilangkan

kegusarannya, mengerjakan apa yang dikerjakan orang-orang yang telah

dipengaruhi oleh kegusarannp, laitu menggantung diri dan hendaklah dia

membalangkan, apakah Allah akan menghentikan pertolongan-Np kepada

Muhammad jika dia melakukan png demikian itu."

Digunakan kalimat 'hendeklah dia memotong" sebagai gjanti dari 'hendaklah
'dia mencekik dirirya dengan tali" karena orang )ang menggantung diri itu
memotong perjalanan hidupnp. Ferbuatannla itu dinamakan sebagai tipu dala

adalatr untuk memperolok-olokrya.

Firman Allah ini memberi pengertian bahwa musuh-musuh Islam tidak

mempunlai dala untu'k mematahkan seruan Islam png dibawa oleh Nabi

Muhammad

Wa ka4zrulitu anztbranhu aoyaotim bayyilnatin : Demikianlah Kami

teWt mmurunlan ayat-ayat yang nyata ke4ada Muluwrud.
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sebagaimana I(ami (Allatr) telatr menjelaskan berb4gai hujiatr (argumen)
kepada orang-orang yang mengingkari kekuasaan Kami, begitulatr Kami
menurunkan al-Qur'an sebagai tanda-tanda )ang nlata petunjuk dan maknanla.

Ringkasnya, al-Qur'an tidak harya menerangkan hari bangkit dan masalatr
akidatl lang lain, bahkan juga menjelaskan segala macam permasalatran hidup
lainnla.

wa anrulladw yahdii mry yariid : Dan seswgguhrrya Altah mernberi
paunjuk kqada siqa yang Dia lrehendaki.

Allah menurunkan al-Qur'an untuk memberi petunjuk kepada orang-orang
png dikehendakiNp, pkni orang-orang )ang mau beriman kepada sesuatu
png gaib.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa Muhammad pasti memperoleh
pertolongan-Np dan batrwa al-Qur'an diturunkan merupakan alat-a1at (tanda-
tanda) )ang nlata tenrang petunjuk-Nla )ang menunjuki manusia kepada jalan
png lurus.

712

(17) Sesungguhnp omng-onrng png telah
beriman, onng-orang png beragama
hhudi, onmg-onmg )ang menyembah
bintang, omng-onmg png beragama
Nasrani, orang-onmg )ang menyem-
bah api, dan semua para musyrik
Arab, Allah akan menyelesaikan
segala perkara mereka dengan adil
pada hari kiamaq sesungguhrya Allah
menjadi saksi atas segala sesuatu.

(18) Apakah famu tidakmeirgetahui bahwa
kepada Allahlah semua maltluk lang
berada di langit, di bumi, demikian
juga matahari, 'bulan, bintang,
gunung, pepohonan, hewan, dan
sebagian besar manusia itu bersujud.
Sebagian besar manusia ditetapkan
memperoleh azab karenanla. Barang-
siapa yang dihinakan oleh Allah,

w$j"t6s56$t:u5tit
Pf,"r"5V;A6,s)y16

Wrgi;Et-,,tttt:"oY
@er6r,*fuil'",1

+t;$tr{trWati61(
#gHvJAv"?$:b,:fo

;"yru*$"{6:Y;ir53w
')srgirrii6=1t$,'E'#,
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ffiffifi,,,ixi3:3Jfffi #iffi 6xgv'sx::uti1"rru.*4{$
berbuat apa yang Dia kchendaki.

TAFSIR

Iwwl b4ziitw oomonua wal h*iitw haaduuwash shaabi-iitu wan ru-
shaama wal majuwa wal la4ziina asy-rakuu innallaaha yat+hilu
bainahum yatmal qiyaamai intwllaalw 'aba kulli syai-in syahiid :
Suunggultnyv onmg-oflmg yang telah beriman, orumg-ofimg ymg bemgarru
Yahudi, omng-orutng yang menyembah bintang, oftmg -onmg yvng bemgama
Nasrwt| onmg-onmg yang menyembah api, dan semua pam musyrik Am.b,
Allah alan menyelcsailwn segala perlam merela dmgan adil pada hari
kiana; sesunggultnya Allah mafadi sabi atas segala seswttu.

Sesungguhnla Allah menunjuki orang-orang png Dia lshsldaki, karena
orang itu berhak menerima hidafh @etunjuk) sesuai dengan ilmu Allah atas

orang iru. Allah pun akan menetapkanhukum-hukum-Np untuk semua makhluk
dengan seadil-adiln1a. Dia tidak akan menganiala seseorang, walaupun sebesar

nrrah (benda 1ang paling kecil dan pding ringan).

Maka semua orang png beriman kepada Allah, kepada para rasul-N1a,
kitab-kiab-N1a, dan hari akhirat, )akni semua muslim )ang mengesakan Allah
dan beriman kepada Nabi Muhammad, dan mereka pqg mengaku pengitut Musa,
mereka png keluar dari batas agama dengan menlembah bintang, orang-orang
Nasrani png mengaku sebagai pengikut Isa, mereka png Majusi, dan semua
orang musyrik Arab png meryambah berhala, mereka semua itu akan dihukum
oleh Allah dengan seadil-adilnp dan akan diselesaikan perkararya pada hari
kiamat kelak. Tidak ada umat png melebihi (mengungguli) umat png lain dan

tidak ada unsur )ang melebihi unsur )ang lain, melainkan dengan iman dan
takua.

Semua itu tidak mengherankan, karena Allah itu Matra Berkuasa di alam ini
dan menjadi saksi atas segala perbuatan makhluk-Np.

A lam tam anrwllaalu yasjudu bhuu nan fis samatwatti wa man fil ar-
dhi wasy syamsu wal qamara wan nuj uumu wal jibaalu wasy syaj ara wad
dtwaabbu wa kt+siirum mirun noo.si : Apafuh lanru tidak mmgaahui
balwa kqada Allahlah semun mamfuk yang bemda di langit, di bumi,
dcmikion juga motalnri, bulan, bintang, gunung, pqoho4on, hanan, dan
sebagian besar marursia iru bercujud.

Apakatr kamu tidak mengetahui bahwa semua makhluk ditundukkan ke bawatr
kekuasaan Allah. Mengikuti kehendak-Np dan memerlukan Allah untuk
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wujudnp. Sebab, Allahlah )ang telah menjadikan mereka dau.menyempurnahn
wujudrya, sebagaimana png Dia kehendaki.

Baryak di antara manusia png bersujud kepada Allah atas dasar ketaatan
dan ibadat, selain sujud png umum yang melengkapiqa dan yang selain itu.

Wa kn-tsiirun haqqa 'alaihil 'a4uabu : Sebagian besar marutsia
ditaqla n mernp emleh aznb karenanya.

Tbtapi banlak juga di antara manusia )ang tidak mau bersujud kepada Allah,
dan karenanya mereka lapk menerima azab.

Wa may yuhinillailu fu maa bhuu mim mt*rinin : Bamngsiapa yang
dihinakan oleh Allah, fugilrya tidak seomng pun yang memulinkarutry.

Barangsiapa png dihinakan atau direndahkan oleh Allah, ditetapkan akan
celaka karena kekufuran dan kedurhakaannp. Maka tidak seorang pun )ang
dapat membahagiakannp, sebab semua urusan itu berada di tangan Allatr. Dia
memberikantaufik-Np kepada siapa saja png Dia kehendaki, dan menghinakan
siapa png Dia kehendaki.

Intullaalu yaf alu not ya-sw-a : ksung guhttY AIM berhnt apa Wry
Dia l<ehadaki.

Sesungguhnla Allah bcrbuat untuk makhluk-Nya aea Fqg Dia kehendaki.
Dia menghinakan siapa png 4l11ehmdeki-Np dan memuliakan siapa png
diketrendaki-Np pula.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatid Allah menjelaskan bahwa Dia akan menyelesaikan semua
perkara malfiluk-Np dan menjelaskan segala alam ini, baik alam atas ataupun
alam bawah, baik besar ataupun kecil, semua itu urnduk kepada kekuasaan Allatl.

713

.(19)Ini dua golongan )ang bertengkar
(mukmin dan kafrr). Mereka ber-
tengkar mengcnai Tbhannya. Maka
untuk orang-orang kafir dibuatkan
pakaian dari api neraka; di atas
kepalarya disiramkan air yang sedang

mendidih.

#;4ffit$#,r_fi
G-*u*WtbViK:aic

6;,eryvj4,ilu
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(20) Dengan (air yang mendidih) itu
dicairkanlah semua apa )ang berada
dalam perut mereka, demikian pula
segala kulitnla.

(21) Bagi mereka adallh cambuk-cambuk
dari besi.

,6t rt+ve;-#qc{,#'.

ox6.iec;;t;
(22)setianorancdari,?'#H,['f,Yffi tt:**l#"c6rvt:iY'g:*

mereka segera dikcmbalilgln lagi ke
dalamnp dan kepadaqa dikatalan:
'Rasakanlah azab yang membakar
ini.' r

(23) Sesunguhnya Allah mcmasukkan
meieka semlu yang telahberimandan
mengerjakanamalan-amalan saleh ke
dalam surga yang dibawahnya
mcngalir sungai-sungai. Di dalamrya
mereka dibcri perhiasan dengan
gelang emas dan mutiara, sedangkan
pakaian qereka adalah sutera.T

(24) Me reka diberi pe tunjuk kepada-
perkataan png baik dan juga diberi
pula jalan )ang terpuji.

TAFSIR

Hoa4zruni khashnaanil*t ta-slwmau fii mbbihim*: Ini dn golongan
yang benengkar (rrulonin fun kffir) . Merela be neng kar mangerui ltttututy.
Para pemeluk agama yang telah dir€ranglan tersebut dibagi.mer{adi dua.

Pertama golongan png beriman dankedua golongan pqg kafir, lang beragama
dengan agarna Yahudi, meqambah bihtang, beragama Nasrani, berag;ama Majusi
dan merytmbah berhala,-mereka semua senantiasa berdebat dan bertengkar tentang
agama Allah. Masing-masing dari mereka beri'tikad batrwa agamanla png benar
dan agama lawanrya adalah batil.

Fal la4ziitw kafaruu quh4hi'ot lahwn tsiyatbum min naar : Mala untuk
omng-onmg lafir dibrutlwnpafuian dari api nemka.

Golongan kafir dibenamkan ke dalam neraka dan baginga neraka seakan-
akan sebagai pakaian )ang menutupi seluruh tubuhrya. Ada png berkata batrwa
png dimaksud dengan pakaian neraka di sini adalah tqmbaga png dicairkan

+q3$;rgti$r'yt,)sriy
3q'it$Uop)6{

6tg,,Frn64t;r4
e;W;4.wYl*

Y;r:t-;SV*gtJW
%*tLEeJt

6a/c,Wgjgt{;

? Ksidon deqgaa btirn 46;. S.35: Faa,ftir; S.32: assqidah; begian awal s.14: Ibrahim.
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dengan api dan itulah )ang dimaksud dengan celana png diberikan kepada para

penghuni neraka dalam surat lbrahim.

Yu-shabbu min fauqi ta-uwihimul lwmiim. hrh'lwtu bihii moa fii bu'
thuunihim wal juluttd : Di atas kqalanya disitwnkan air yang sedang

mendidih. Dengan (air ymg mendidih) iu dicairlantlah semua apa Wng
bemda dalamperut merclu, demikian pula segala fulitrya.

Dituangkan ke atas kepala mereka air panas png sedang mendidih png
menghancurkan usus-usus mereka serta membakar kulit-kulit tubuhrya.

Wa lahum maqanmi'u min hadiid : Bagi merela adalah carnbuk-cambuk

dari besi.

Juga telatr disediakan beberapa cambuk dari besi untuk memukul muka dan

kepala mereka. Dengan cambuk-cambuk itu mereka dihalau ke dalam neraka,

apabila mereka ingin melarikan diri.

Kihmaa arutduu ay yakhtaiuu mfuhu min glummin u'iiduu fiihao
wa dzuuquu 'a4uahal lwitq : Setiap omng dari merela ingin bisa lrelwr
dari kefu*oon, maka merela segem dikembalilan lagi lrc dalamnya dan

lcqadanya dikatakan: "Rasalunlah azlb yang membalwr ini.'
Setiap orang dari mereka ingin sekali lari darijahanam karena tekanan azab

png berat. Tetapi tiap akan lari, mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka

dengan dicambuk dengan cambuk dari besi, serala dikatakan: 'Rasakanlah azab

neraka png membakar usus dan semua isi perut."

Inrullaalw yud+hilul la4riiru aamanuu w g' amilush shadihaati i anruatin
tairii min tahtilul anhaar : Sesungulttrya Allah rrcmasul*,an merela sefiwtt
yang telah beriman dan mengeri akan arruWt-amalan saleh l<e dalam sutga,
yang di fuwahnya mengalir sungai-sungai.

Golongan png beriman kepada Allah dan Rasul-N1a, serta mengerjakan

amalan saleh akan dimasukkan ke dalam surga, png dibawatr pohon-pohonnp
mengalir sungaisungai yang tauar airnp.

Yulwlhuru frihtt min asaawim min duhabiw wa lu'lutn : Di dalawrya
merela diberi perhiasan dengan gel.ang emas dan mutiam.

Di dalam surga mereka memakai gelang emas dan matrkota mutiara.

Wa libaasuhum fiihaa lwriir : Sedanglan paknian merela adalah sutem.

Menurutpendapat kami @enulis), apa yang disebut di sini dengan mengenakan

gelang emas, bermatrkota mutiara, dan berpakaian sutera, adalah suatu ibarat
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semata. I(arena di dalam surga sebenarnla terdapat apa saja png belum pernatt

dilihat, belum didengar, dan belum pernatr terlintas dalam hati manusia. Di
surga terdapat apa saja )ang diinginkan oleh nafsu dan indatr dipandang oleh

mata )ang melihatnla.

Wa huduu iloth tttsyyibi mfiwl qauli : Merela dibert pegtiuk kqada
perkataanyang baik.

Mereka adalatr orang-orang telah diberi petunjuk untuk mengucapkan kata-

kata atau kalimat png baik dan beramal saleh. IGrena itu tidaklah mengherankan,

jika mereka itu mendapat pembalasan png baik di akhirat.

Wa hufuu itaa shfiaa4hil lumiful : Dan j uga diberi pula j alnn yang t erpuj i.

Mereka telah diberi petunjuk kepada jalan png terpuji berupa agama )ang
benar. Itulah jalan yang lurus, laitu jalan semua orang )ang memperoleh nikmat

Allatr.

Diriwa5atkan oleh Muslim dari Qais ibn Ubbad: 'Aku mendengar Abu Dzar

bersumpah batrwa ayat 19 ini turun mengenai orang png sedang berperang dalam

perang Badar, seperti Hamzah, Ali, dan Llbadah ibn Hariq menantang Utbatt dan

Spibatr, dua orang putra Rabi'atr dan al-Walid ibn Utbah."

Muslim meriwalatkanhadis ini dari Ibn Abbas, sekaligus menegaskan bahwa

alat ini turun kepada Nabi di Madinah.

KES!MPULAN

Dalam alat-alat ini Allatr menerangkan tentailg dua golongan besar png
suka bertengkar, yaitu golongan kafir dan golongan mukmin, serta menjelaskan

bahwa mukmin dimasukkan ke surga, sedangkan para kafir akan dimasukkan ke

dalam neraka.

714

(25) Sesungguhnfa semru orang kafir dan

mereka yang menghalangi manusia
menuju jalan Allah dan Masjidil
Haram yang Kami jadikan untuk
semua manusia, baik png beriktikaf
(bermukim) di dalamrya ataupun ),ang
datang berkunjung, mereka semua

diazab. Dan barangsiapa png di dalam
masjid itu berkeinginan berbuat

bWetit,rVS3:$t'lt
urW6A6$Vfl,*;lu

*\i,;6"Y.3V4'li)3$1ll{fu
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sesua$ 1rang dilarang agama dengan
zalim, niscala l(ami timpakan azab
yang pedih kcpadarya.t

(26) Ingatlah kctika I&mi memperlihatkan
kepada lbrahim tempat letak
Baitullah, seraya Ikmi tegaskan
kcpadanp: "Janganlah kamu mem-
persekutukan se$urtu dengan Aku dan
sucikanlah rumah-Ku (Baitulah)
untuk oang-orang )ang bertauaf dan
orang-omng )ang bersembahpqg serA
orang-orang lang nrku' dan sujud."

o"!;firifr ,;iJt:owe;yff1\b
i+*l5JVi*+{gy "?;yrW

a,,l.!)(frr.-J. la- -

TAFSIR

Iwwl la4ziirw lufaruu wa ya-shtrdduttno 'an sabiilillaalti wal masjidil
lwaamil hdziija'alnathu lin noui sawoatnil ,oa*ifufiihi wal had :
Sesunggultny semwt omng lafir dan merelw yang menglnlnryi manusia
mm$u jalan Allah don Masjidil Harunn yang runi jadikan untuk semwt
manu$ia, baikyng beribil@f (bermukim) di fulawry atoilpunwg datang
berhtfiung, merclu semtut diazab.

Firman Allah ini memberikan peneg:Nan batrwa al-Masjidil Haram adaratr
suatu tempat )ang umum untuk semua orang Islam, baik mereka png bermukim
di Mekkah ataupun )ang datang untuk berkunjung.

hramusyrik telah menghalangi Nabi saw. danpara sahabatuntuk memasuki
al-Masjidil Haram dan mengeluarkan beliau dari Mekkatr dengan jalan paksa.

Wa nay y wid ftihi biilhaadin bi zlulmin rudziqhu min h4ruahin aliim :
Dan barutgsiapa di dalam nusjid itu berkeingirun berbuat seswtu wg
dilarutg agann dengan znlim, niscaya Kami timpalan a.ub yang pedih
kqadonya.

siapa png berkehendak untuk melakukan sesuatu )ang tidak disukai slara'
di dalam al-Masjidil Haram, mendurhakaiAllah, danmeryalahi perintatr-perint4h-
Nya, niscaya IGmi akan merasakan azab yangpedih pada hari kiamat.

Dengan alat ini, Allatr mengancam semua orang kafir png menghalangi
manusia mengikuti agama dan menghalangi manusia untuk masuk ke Mekkah
dengan azab yarrg pedih png akan ditimpakan pada hari kiamat, sebagaimana

t Kailho dentan S.2:
Maaidah, 110, daa 94-97;
dikunI- 'lken qnt-qnt haji.

al-Baqarab" 200. Baca S.3:
S.14: Ibrehim dan S.106:

Ali lmm4 95-97; b"gran awal S.5: al-
Quraisy. Dengan demikian dapatlah
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Allah mengancam orang-orang png berbuat dosa di al-Masjidil Haram dengan

azab png pedih.

Wa idz bawwa'noa li ibrwhiintt trukaoul boiti : Watlah kctika Kami
memperliltatkott kqada lbrahin tqpat leak Baitullalt.

Wahai Rasul, ingatkanlah kepada semua musyrik, ketika Kami menentukan
kepada Ibrahim tentang tempat letak Baitullah dan Kami menjadikannla tempat
manusia beribadat.

Lahiriah Eat ini menegaskan bahua Ibrahimlah png mula-mula membangun
Baitullah. Menurut suao riwErat,.sewaktu Ibrahim datang ke Mekkah, dia tidak
mengeatruidi mana letak Baitullatl, mzka Allah memberitahukan kepada Ibrahim
dengan beniuprya angin kencang png memlersihkan daerah sekeliling Baitullatr.
Maka Ibrahim pun membangun IGkbah di atas fondasi png lama.

RiwEat ini memberikan pengeftipn bahua Ibrahim hanla memperbatrarui
pembinaan (pembangunan) Kakbah.

Nlao W-tilk bii syai+w wa tluhiir boitiya lith{hoo-ifiiru wol qaa-imiiru
war ntkkt'is sqiwd : SeruW Kanti tegaslant kqadanya:'langanlah la nu
mempenehntkon seswfiu dmgan Afu dan sucilunlah ramalbKu (Baitullah)
tttttuk ofttng-orung Wg berm+af dan orung-orung Wry benembalqang
serta orutng-otang yang ruht' dan Wud."
I(ami (Allat1) memerintahkau Ibrahim supala dia tidak mempenekutukan

sesuatu dengan-ffu dalaur beribadat dan supa5a dia menyucikan rumah-Ku dari
semua berhala untuk dipergunakan oleh semua orang )ang bertauaf, semua orang
png bersembfrlSlg, serta )ang ruku' dan png bersuflrd.

Sebab turun a5at

Diriwalatkan dari lbn Abbas bahwa a5at ini turun mengenai Abu Suflan ibn
Harb ketika mereka menghalangi Rasulullah dan para sahabatrya memasuki al-
Baiul Haram pada tahun Hudaibiph.

Pada saat itu Rasul.datang dengan maksud untuk meryrelesaikan umrahnla
dan Rasul tidak suka memerangi mereka pada masa itu. Setelah dilakukan
perundingan, akhirnla disqatati bahva Nabi bisa masuk ke Mekkah pada musim
haji tatun berikutrya.

KESIMPULAN

Dalam Eat-alat ini Allatr menjelaskan tentang kebesaran Baitullah dan
mengeqrm perilaku orang{nmg kafir png menghalangi para mukmin memasuki
Baiftllah untuk meryrelesaikan semrn amalan hajinla. Dan Ibrahimlatl )ang telah
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mendirikan Baitullatr dan menjadikannla sebagai tempat ibadat. Allah menyuruh
Ibrahim untuk membersihkan Baitullah dari semua perbuatan syirik.

715

(27)Daa serulah (ajaklah) manusia untuk
mengerjakan haji, niscaya mereka
akan datang kcpadamu sambil bcrjalan
kaki dan sambil mengendarai bina-
tang-binatang png kurus png datang
dari segenap penjuru )angjauh.

(28) Supap mereh menlatsikan berbagai
kemanfaatan baginya dan supaya
mereka menpbut asma Allah dalam
hari-hari )ang telah diketahui atas
rezeki png Allah telah memberikan
kepada mercka dari binatang-binatang
ternak (unta, lembu, kambing, dsb.).
Maka makanlah dari rezeki itu, dan
berikan juga kepada orang yang
sedang menghadapi kesulitan hidup
dan miskin.

(29)IGmudian hendaklah mereka me-
ry,rmpurnakan nazamya dmmenauafi
rumah yang tua (Bairullah).

q.!*{1,+Eltt= "o'g',

ua9{&r2:tr:F,
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?C;,rlt#.Ui6sv,y*6lzt
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;6in$,4;'l::SW.*
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TAFSIR

wa odz4zin fin naasi bil lwiii ya'tuuka rijmbw wa 'alaa kuili dluamiriy
ya'tiirw min kulli fajiin 'amfuq : Dan sentlah (ajaklah) manrnia unfi*
mengerjalan laji, niscaya mercla alan datang kqadamu sanbil berjalan
l@ki dan moryandami binatang-biionng yng furus yang Mang furi segotq
penjuruyang jauh.

Wahai lbrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji dan beritatrulatr
mereka tentang kevajiban berhaji. Jika kamu memberitahukan tentang keuajiban
haji, mereka akan segera datang kepadamu deng;an berjalan kaki dan berkendaraan.
Mereka akan datang kepadamu dengan mengendarai binatang-binatang (alat
transportasi) png kurus karenatelah lama dalam perjalanan dantelah menerpuh
jarak png jauh, khususnp bagi mereka tempat tinggalnp jauh dari Thnatr suci.

Ada png mengatakan bahwa png diperintah "menyeru" di sini bukan
Ibrahim, tetapi Muhammad. Nabi Ibrahim as. berdoa agar T\rhan menanamkan
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rasa rindu pada diri segenap manusia (mukmin) dan anak keturunannla untuk
datang ke Thnah Suci.e

Dengan memperhatikan doa Ibratrim ini, kita dapat mengetahui rahasia png
telatr dipersemikan oleh Allatr ke dalam hati segenap manusia, pitu rasa ingin
mengur{ungi Baitullatr dan pergi haji. Pada tiap musim haji, dalam hati kebaryakan

umat Islam timbul keinginan untuk pergi berhaji ke Mekkah, meskipun harus

mengeluarkan biaya png besar.

Li yasy-haduu manoafi'a hhum wa yodz-kurltsmallaahi fii ayyoamim

ma'luumaatin'alaa maa mznqahum mim bahiimuil an'aami : Sttpoya

merela menyalailan berbagai kemonfaotan bagirya dan supaya mereka

menyebut asma Allah dalam lwri-lwri yang telah dilretahui aas rezekiyang
Allah teWt memberila n kqada mere,la dari birutang-birutang ternak (wta,
lembu, lurnbing, dsb,). 

.

Jika kamu men),eru mereka, pastilah akan daang ke Thnah Suci untuk
memperoleh berbagai kemanfaatan di dunia dan kemanfratan akhirat. Di Thnatt

Suci, mereka mewujudkan mukramar )ang paling besar png dihadiri oleh umat
Islam dari segenap pelosok dunia. Mereka meryabut asma (nama) Allah pada

hari-hari png telatr diketahui, pitu pada hari Rala Idul Adha dan tiga hari
tasyriq (11-13 Zulhijah).

Yang dimaksud dengan "menyebut asma Allah pada hari-hari png telatt

diketahui atas rezeki lang mereka peroleh dari Allah" adalah pada hari
penpmbelihan binatang-binatang hadyu fturban) unta, lembu, dan domba
(kambing) sambil menyebut nama Allah pada harihari tersebut.

Fa kuluu minhu wa a4h'imul baa*al ftaqiir : Malu rruknnlah dari
rezeki itu, dan berilanlah iuga kqada omng yang sedang mmglndapi
lcesulitan hidttp don miskin.

Sebuflah nama Allatr ketika kamu menlambelih binatang kurban dan makanlatt

sebagian dagingrya dan berikanlah png selebihrya kepada orang-orang )ang
memerlukan makanan atau kepada frkir miskin.

Tsummal yaq4huu tafa+salrum wal yuufuu nu4zuumhum wal yath-
tlwwwafuu bil fuitil'otirq : Ksttudinn hendaklah mercla maEanpumalant
wt?a.rnya dan manmtafi runahWW tru (Baitullalt).

Sesudatr kamu meryrembelih binatang kurban, kamu hendaklatr membersihkan
kotoran-kotoran png ada pada dirimu, seperti menggunting misai (rambut kepala),
memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Tbgasnla, berahalullah kamu setelah

selesai berihram dengan bercukur dan menggunting. Kamu hendaklah menunaikan
semua nazarmu, baik unruk menyembelih binatang lwdyu @inatang kurban
berkaitan dengan pelaksanaan haji) ataupun udh-hiyah @inatang kurban biasa
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s€perti dilakukan miularakat.muslim di Indonesia )ang tidak terikat dengan ibadat
haji). ICmu juga hendaklatr melakukan tfrwat ifadluh untuk meryempurnakan
talwlul.

Baitullah juga dinamai Baitul Atiq atau rumah kuna karena Baitullah
merupakan rumah )ang pertama kali dibangun untuk tempat ibadat. Ada suatu
riwalat png menpbutkan batrwa setelah Ibratrim selesai membangun Baitullah,
berfirmanlatr Allah kepadanp: 'serulah manusia untuk mengerjakan haji."
Mendengar itu Ibrahim menjauab: 'wahai TUhanku, apakah png bisa menpmpai-
kan suaraku kepada mereka?" Jawab Allah: 'Aku akanmenlampaikannla." Maka
naiklah Ibratrim ke bukit Abi Qubais, lalu rneneriakken: "Watrai manusia, Allah
telah memerintahkan kamu untuk mengunjungi Baitullah untuk memberikan
kepadamu surga dan melindungi kamu dari azab neraka. Karenanp berhajilatr
kamu." Maka ssmua orang png telah ada di dalam shulbi orang lelaki dan di
dalam rahim perempuan menjauab: 'Iabfuika, allaahwmu labfuika."

Berdasarkan kepada riwEat inilatr kebaryakan atrli taftir meryatakan batrwa
png diperintatr untuk menyeru di sini adalatr Ibratrim. Al-Hasan berpendapat
bahwa png diperintah untuk mOryaru adalatr Muhammad. Beliau berka,ta: "segala
png tersebut di dalam al-Qur'an dan dapat kita katakan batrwa pembicaraan
tersebut ditujukan kepada Muhammad.

Maka makna 'dan ketika Kami tunjuk,kepada Ibrahim tempat Baitullatr"
adalah ingatlah wahai Muhammad, waktu Kami memberitahu Ibratrim tentang
tempat unruk mendirikan Baitullah. Dan hal ini telah dilaksanakan oleh
Muhammad dalam haji wada'rya.

Diberitakan oleh Abu Hurairah:

fi;,(k
"Rasulullah berWutfuh di depan paru janaah tnji, dengan sabdanya: ,Wtwi
ntttililsia, kamu teW dilardhulcot berlwji, maka befiojilah kama."

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allatr menyuruh Muhammad atau Ibratrim men)€ru
manusia untuk mengerjakan haji. sebab, dengan mengerjakan haji mereka
memperoleh berbagai manftat di dunia dan akhirat. Agar mereka menlcbut asma
Allah pada hari-hari peryambelihan kurban. Mereka diperintah untuk memakan
sebagian daging kurban dan memberikan scbagianrya lagi kepada frkir miskin.
setelah selesai mengerjakan amalan haji, mereka disuruh memotong kuku,
mencukur rambut kepala, membalar (inenunaikan) nazar, dan mengerjakan tauaf
ifadhah. Dengan demikian selesailatr seluruh amalan haji.

.r *a{ *gr6.iGJr t-1_''6", Jg, 4rtb,
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(30) Itulah png diwajibkan kepadamu.
Sxlangsiapa memuliakan amalan-
emxlan haji (segala tugas haji dan al-
Haram), maka hal itu lebih baik
bagirya di sisi Tbhan. lblah dihalalkan
bagimu segala binatang (una, lembu,
dan domba), kecuali yang telah
dijelaskan keharamannya. Maka
jauhilah berhala dan jauhilah ucapan-
ucapan yang menyebabkan kamu
berdosa.

(31) Serap berlaku ikhlas kepada Allah
dan tidak mempersekutukan-Nla.
Barangsiapa mempersekutukan sesua-

tu dengan Allah, maka dia bagaikan
jatuh dari langit lalu disambar bunrng
aau diterbangf,an angin ke tempat

1ang jauh.

(32) Itulah png diperintahlan kepadamu.
Barangsiapa membesarkan syiar
Allah, maka sesungguhrya perbuatan
itu merupakan tanda hati yang
beftal$ra.

(33) Bagimu, pada binatang-binatang
kurban itu terdapat beberapa manhat
sampai waktu yang ditentukan;
kemudian tempat menpmbelihrya di
sckitar nrmah tua (Baihillah).

(34)Bagi tiap umat telah Kami jadikan
(syariat) penyembelihan binatang
kurban supap mereka menyebut ama
Allah terhadap binatang temak )ang
telah direzekikan kepada mereka.
Maka lbhanmu adalah Tbhan yang

esa. I(arena itu berserah dirilah
kepada-Nya, dan gembirakanlah
s€mua orang )ang tmduk taat kepada
Allah.D
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(35) Yaitu, mercka yang disebut nama
Allah gentarlah hatinp dan mereka

lang sabar terhadap bencana-bencana
png menimpanya dan mereka lang
menunaikan sembahpng dan mereka
png menafkahkan scbagian dari apa

)ang telah IGmi rczekikan kepadanya.

TAFSIR

Dztolikt wo may yu'adt-zhiln hwumoatilbahi fu huwa klwinn bhuu
'inda mbbiltii : ftuWtwg diwqiibkm lqadana. fumrrysiqanarulialant
analnn-anulan haji (segala tugas haji dan al-Hamn), maka lnl itu lebih
baik baginya di sisi Thlrun.

Memotong kuku dan mencukur rambut kepala, menunaikan nuztr, mentawafi
Baitullatr adalah fardhu png diuajibkan dalam ibadat haji. Barangsiapa png
menjauhi semua apa )ang dilarang dilakukan seuaktu menjalankan ihram deng'an
dasar mengagungkan hukum-hukum Allah png diw4iib dijalankan, png demikian
itu sangat baik baginp di sisi Ttrhan. Dia akan menerima keridhaan Allatr dan
pahala png besar.

Diriwalatkan dari Ibn T:rid;'Yarrg dimaksud dengan hurumoatillaahi di sini
adalah "al-Masy'arilharam, al-Masjidilharam dan al-Baladilharam".

Haji adalah suatu hukum agama )ang mengumpulkan ibadat badaniph (fisik)
dan ibadat maliph (harta benda). Di dalamnla terdapat ibadat png dikerjakan
oleh anggota tubuh dan berbentuk peryambelihan kurban (udh-hiWh) atat hadyu

fturban berkait ibadat haji). Karenarya, di sini Allatr menerangkan apa prry
halal disembelih, kita memakan drgingnla, dap apa png tidak halal. Firman-
Nla:

Wa uhillat bhrmul an'oamuilloa nutywlaa 'aloiht n : Telah diholalknn
fugimu segala birwtang (unta, lanbu, dan domba), kecruli yng teWt
dij elas lan l<elwrunwtrya.

Dihalalkan bagimu meryambelih binaang unta, lembu, dan domba, serta
dihalalkan juga memakan dagingnla, kecuali )ang nlata telah diharamkan, )akni
png disebut dalam surat al-Maaidatr Oangkai, daratl, daging babi, dan binatang
png disembelih dengan men),ebut nama selain Allah). IGmudian png diterangkan
dalam surat al-An'aam, laitu binatang )ang mati tercekik, mati dipukul, mati
karena terjatuh ke jurang, mati ditanduk, mati dimakan oleh binatang buas, dan
mati karena disembelih untuk berhala.

Fajunibw rii s a milwl au+ s aani wqj nnibuu qaulaz aurc Hnrufaa* lillaahi
glwim musy-rikiitu bihii : Mala jauhilah berlwla dan jauhilah ucqan-
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ucapan yang meilyebablwt kanu berdosa. Seruya berlaht ikhlos kqada
Allah dan tidnk memp en ehtrulant-I'lya.

Jauhkanlah dirimu dari perbuatan menyembah berhala dan menaati setan

karena png demikian itu merupakan suatu noda )ang sangat menjijikkan.
Jauhkanlah pula dirimu dari bertutur kata png membuat kamu berdosa, seperti

berbicara dengan dusta dan menjadi saksi palsu. Berpihaklah kepada Allah dengan

menjunjung tinggi dan menjalankan kebenaran, menolak perbuatan batil, dan

tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allatt.

Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa menjadi saksi palsu sama dengan

mempersekutukan Allah @erbuat syirik).

Wa may ywy-rik billaahi fa lu antumaa klurm mirus samaa-i fa takh-
thtfuhuh thairu au tahwii bihir riihufii malcaanin sahiiq : Bamngsiapa

mempenehtrulant sesrmtu dangan Allalt, mal<a dia bagailantiduh dan hngrt,
lnlu disambar burung atau diterbanglun angin l<e tempat yang iauh.

Siapa png mempersekutukan sesuatu dengan Allah berarti dia benar-benar

telatr membinasakan dirinp. Dia sama dengan orang )ang menjatuhkan diri dari

langit, lalu disambar burung elang dan tubuhnp dikopk-ko1ak, kemudian ditelan

dan diterbangkan oleh angin ke dalam jurang png dalam.

DTotlilu : Itulahyang diperintahlan kqadamu.

Peliharalah perintatr png diberikan kepadamu, seperti apa yang Kami telah
jelaskan.

Wa may yu'azbzlin sya'a*ilallaahi fu inruhoa min taqwal Suluub :
Bamngsiapa membesarlan syiar Allah, malu sesunggulurya perbuatan itu
merupalan tanda lwti yang bertakwa.

Siapa png membesarkan dan meninggikan syiar-syiar Allah, memilih
binatang-binatang )ang gemuk untuk disembelih sebagai kurban, maka yang

demikian inr merupakan perbuatan orang-orang png berjiwa mukmin dan hatinp
penuh ketakwaan.

I-alam fiihaa manaafi'u ilat qialim ,nusarnmtn : Bagima, pada binanng-
bilwtang furban itu terdryat beberupa manfaa sampai walou yang ditentulant.

Pada binatang-binatang unta )ang kau sembelih itu terdapat beberapa

kemanfaatan. IGu mengendarainp sewaktu dalam perjalanan menuju Mekkah,

kau meminum air susunla, mempergunakan bulurya, sampai setelah disembelih,
pkni kau menyedekahkan sebagian dagingnp dan sebagian png lain kau makan

sendiri.
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Ibumma nwhilhrlua ibl baitil 'atirq : Kemadian tempat menyembelilmya
di sekinr rumah tru (Baitullnh).

Tempat meryrembelih heuan-hewan png kamu tuntun itu di dalam daeratr
al-Haram. Sebab, daerah al-Haram disamakan dengan al-Baitulharam.

Wa li kulli wnnutin ja'alrua mataalun : Bagi tinp unat telah Kani
j adilan (syari.a) paEembelilwn birntang furban.

Untuk tiap umat pemeluk agama pada masa lalu, IGmi (Allah) menjadikan
spriatperyambelihan png harus mereka lakukan untuk mendekatkan diri kepada
TUhanrya. Atau menjadikan spriat tempat ibadat dengan tujuan )ang s,rma,
mendekatkan diri kepada Allah. Yang demikian itu bukan hanp berlaku untuk
satu umat saja.

Li yadz*urus mtltafii 'alan mta mztqahum min bahiimuil an'aarni :
Supaya merekn menyebut asma Allah atas binatang ternnk yang telah
direzekilan kqadanya.

Kami menspriatkan png demikian itu supala mereka menlabut asma Allatr
sewaktu menpmbelih binatang-binatang kurban tersebut dan supala mensyukuri
nikmat-nikmat Allah png telah diberikan kepadarya.

Fa ilaahukam ilaahuw waahidun fa lahuu aslimuu : Mala Tfuhawnu
adalah fuhan Wng esa. Kareru itu benemh dirilah kqafu-W.
TUhanmu 4dalatr esa, walaupun cara ibadat png diajarkan kepada tiap umat

berbeda-beda menurut masa dan tempat. Karena itu ikhlaskan ibadatmu menurut
atumn-Nla, seratrkanlatr dirimu kepadahukum-trutum-Np, dan nrnduklatr kepada-
Np dalam mengerjakan tug,ill-tug:ls png diberikan kepadamu.

Wa basy-syiilmt*fubitiin : Dut gembimkanlah semua oruryyang tuilA*
taat kqada AMh.

Gembirakanlah, uahai Rasul, mereka png tunduk kepada Allah dan menaati-
Np, png merendahkan diri serta bertobat kepada-Np akan memperoleh patrala
png baryak dan pemberian png tidak terhlngga. Thnda-unda orang )ang demikian
itu dijelaskan oleh Allah dalam firman-Np berikut:

Alh4ziirw i4zru drukirullaahu wa jila quluubtrhum : Yaitu, mercla
yang lcetilu disebut noma Allah gennrlah hatin1a..

Mereka png akan mendapat pahala yang banlak adalatr orang-orang )ang
apabila disebut nama Allatr, hatinla bergetar. Dalam jiwa mqreka segera timbul
rasa ketakutan, karena kehebatan Allah >ang menerangi lubuk hati mereka dan
timbullah ketakutan menghadapi ancaman azab Allah.
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Wash shafiiriiru 'alu moa a-slutbalrutn : Dott rnerelu yang sabar
terlwdq bmcaru-bencaru Wry mmbp any.

Mereka png sabar mengfiradapi penderitaan bencana dalam menaati Allah.

Wal muqiimiish slulaati : Dan merekayng neruruikan sanbaltlang.

Mereka png menunaikan hak Allah dengan mengerjakan sembalDang )ang
difurdhukan dalam uaktu-waktu )ang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya.

Wa niimmaa mznqwahum yunfiqaun : Dan mercka Wtg @ahkau
sebagian dari qayng telah Kani rczekikan kqadonya.

Tbrakhir, mereka png menafkahkan sebagian hararya dengan manberitanrya
kepada jalan-jalan kebajikan, kerabat, dan manusia umum lang memerlukan.
Termasuk dalam hal ini adalah mengirim binatang kurban (lwdyu) png mahal
hargaqa.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa menjauhi segala png
diharamkan seuaku berihram adalah suatu kebajikan di sisi Allah png pahalarya
sangat besar. Meryrembelih unta, lembu, dan domba, serta memakanrya adalah
halal. Allah juga menerangkan bahwa kita wajib menjauhi peryrembahan berhala
dan menjadi saksi palsu. Orang )ang mempersekutukan Allah, sungguhlah dia
akan binasa. Ad4pun mengagungkan syiar Allah merupakan tanda dari jiwa )ang'
penuh ketakuaan dan akut kepada Allah. Menyembelih kurban unurk mendekatkan
diri kepada Allah bukanlah tlusus untuk umat Muharnmad saja. Tlap umat
memiliki aturirn (cara) dan spriat meryambelih kurban dengan men),Ebut ftlma
Allah sewaktu menlambelih binatang kurbah itu. Allah menyuruh Rasul untuk
menggembirakan semua orang yang khusyuk kepada-Nla, mendirikan
sembahpng, dan menafkahkan sebagian hartanya. Mereka itu kelak akan
dimasukkan ke dalam surga yang indah dan permai.

717
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Allah ketika kamu meqambelih unta
itu dalam keadaan bedid dan terikat.
Apabila unta telah rebah pada
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lambungnp atau mati, maka makan-
lah dagingnya dan berilah makan
(dengan daging kurban) kepada orang
yang merelakan apa png ada pada

dirirya dan orang )ang terus-menerus
meminta-minta (miskin). Demikian-
lah kami memudahkan untukmu; mu-
dah-mudahan kamu mensyukurinla.'

(37) Daging dan darah unta inr sama sekali
tidak akanmampu mencapai keridha-
an Allah; kecuali dengan ketakwaan.
Demihantah Allah telah me,mudahkan
untukmu supala kamu mengagungkan
Allah atas petunjuk-Np kepadamu;
dan gembirakanlah somua orang )ang
baik ketaatannla.tz

'e6tt#7666W*
"Hcsgaciis

co{#:fr

TAFSIR

Wal budru ja'alnaalua bkum min sya'aa-irilloalri : Dan l{ami telnh
menjadilan unta-unta untulonu gebagai) salah satu syiar Alhh.

Di antara nikmat Allah dan keutamaan-Np bagi umat manusia adalatr Dia
menjadikan unta sebagai salah satu syiar-Nla. Kita menyembelihrya untuk
mendekatkan diri kepada Allah. Dialah png memberikan unta-unta itu kepada
kita, dan Dia pula yang menerima sembelihan kita dan memberikan
pembalasannp.

Yang dimaksud dengan bafurah dr sini adalah unta dan lembu. Demikianlah
pendapat kebanpkan ahli bahasa. Itu pulalah pendapat maztrab Abu Hanifah dan
pendapat Atha' dan Sa'id ibn Musaypb dari golongan tabi'in.

Segolongan ulama berpendapat bahwa bufuwlt adalah nama )ang khusus
untuk unta. Seekor budnah disembelih untuk tujuh orang

Iakum fiilut kluilan : Kannu memperutleh l@bajil(ott berhtrban unta.

Kamu memperoleh manfaat dari unta-unta tersebut. Kamu menungganginya,
memeras air susunya, selain kamu memp'droleh pahala di akhirat dengan
menyembelihnla sebagai kurban dan lwdyu.

fudz*wttsttwllaahi'alailua shawoafia : Mala sebutlah ruma Allah l@til@

lamu merryembelih unta iru dalam l@adoan berdiri dan teflat.
Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelih una itu, serala berniat

untuk mendekatkan diri kepada Allah dan unta itu dalam keadaan berdiri dan
terikat kakinya. Katakanlah :

Jgr{:
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..{l|,ar#'fl\',i'e
'Bismillaahi walloahu akban allaahumma minla wa ilaika."

Fa i4ua wajabat junuubuhru fu kuluu minlwa wa ath'imul qaani'a wal
mu'tana : $)abila unta telnh rebah pada lambwgtya atau mati, mala
malanlah dagingrrya dan berilanlah makanan (dagan daging furfun) kqada

-otattg yang merelalun apa yang ada pada dirinya dan kqada omng yang
t erus -menerus mcminta-minta (mis kin) .

Apabila unta )ang disembelih itu telah roboh ke bumi, mati tidak bergerak,
make makanlah dagingnp sebagai jalan yang menafikan perbuatan orang-orang
jahililah png tidak mau memakan daging kurban. Sebagian lagi berikanlah kepada
orang-orang fakir png meminta-minta dan orang fakir png tidak suka meminta-
minta.

Firman Allah ini memberi isprat batrwa penpmbelihan kurban adalah waj ib.
Diwajibkan dengan tujuan supa5a semua hamba Allatr dapat merasakan keniknatan
Idul Adha (Hari Raya lturban).

Ka dzpalika sa*h-iharnaahaa lakum la'allakum tasy-kuruun :
Denikianlah kami memudahkan untulonu; mudah-mudahan kamu
menrytfurtrrya.

Begitulah I(ami memudahkan atau menundukkan semua binatang kepadamu.
Padahal binatang-binatang itu secara fisik lebih kuat daripada kamu, agar kamu
mensyukuri nikmat png telah dicuratrkan kepadamu dengan jalan mendekatkan
diri kepada Allah.

Iny yanoalallaaha hthuumuhaa wa laa dimaa-uhaa wa laakiy yanaaluhw
taqwaa mfu*unn : Daging dan damh urxa itu sanu selali tifuk akan ruilnpu
mencapai kendhoan Allah; l<eamli dmgan ketalwaarunu.

IGridhaan Allah itu tidak akan diperoleh dengan daging-daging kurban png
disedekahkan, bukan pula dengan daralr-darah png ditumpahkan saat menyambelih
binatang kurban. Yang diangkat atau disampaikan kepada Allah adalah amal-
amal saleh png dilakukan dengan ikhlas.

Ringkasnp, orang-orang png berkurban dengan menyembelih binatang
kurban tidak akan memperoleh keridhaan Allah, kecuali apabila dia melakukannya
dengan niat png baik dan dengan keikhlasan )ang sempurna.

orang-orang jahililah melumuri rumah-rumahnya dengan darah binatang
kurban. Para muslim ketika itu akan inengikuti perbuatan itu. Berkenaan dengan
itu maka turunlah firman Allah. 'Darah dan daging tidak rnencapai keridhaan
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Allah, tidak pula dagingnp." Tbtapi ketakwaan dan keikhlasanlatr png sampai
kepada Allah.

Ka dzrulika s&lt*tuntua lahn E tukabbirultadw ,alaa maa htdor-
hott : DqnikianW AlMt telah morudal*anttyv untubnu srrya1u kamu
rnsnbesarkan AIM atas pdutliuk-W kqadana.

Demikian Allah telah memudahkan kamu untrk menundukkan binatang unta.
Dengan mudah binatang )ang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada kamu itu
bisa berada di bawah kekuasaanmu, dapat mengikuti kakinp ketika kamu
menyembelihqa. Allah memudahkan itu supa5a kamu mensyukuri-Np, lalu
kamu mengucapkan: 'Allah itu tuana Besar atas petunjuk-Nla )ang diberikan
kepadamu. Dialah )ang mempunpi segala puji atas semru nikmat )ang telah
dicurahkan kepadamu."

Wa bosy+yiril mulxiniin : Dant gembimkanlah semua omng yang baik
ketaotanrya.

crcmbirakanlah semua oftmg png mengerjakan amalnya dengan sebaik-
baikrya dan berlaku ikhlas atas segala perbuatannya.

KESIMPULAN

Dalam xyat-ayat ini Allah menerangkan batrua unta adalah binaang )ang
paling baik untuk digunakan berkurban, karena binaang unta besar tubuhnla,
banfak manfiafiUa, dan tinggi harganla.

718

(38)Sesungguhnya Allah itu membela
mereta yang tclah beriman; sc$mg-
guhnya Allah tidak meiryukai semua
orang yang berktianat dan m.enging-
kali nikmat.rt I

(39)Iblah diizinkan bagi mefcka yang
diperangi untuk membalas berperang
disebabkan oleh kezaliman yang
dideritanya. Sesungguhnya Allah
bcnar{€nar lfaha Bcrkusa menolong
mcrcka.

4Ae'iltyjirt:$;f 'd&bt1L
giLrrfY

ati,yW,irt;ltg,_au;trtr.!)

et$)"r+;;,*

tt Krilk d€mgu S.9: at-frrbch.
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(40) \6itu mereka png diusir dari kampung
halaman (trnah 

"i-la) 
dengan tidak

ada sesuatu alasan (hukum) yang
membolehken mereka diusir selain
karena mereka berkata: 'Tbhan kami
adalah Allah. " Seandainya Allah tidak
menolak keganasan (kekejaman)
sebagian manusia atas manusia yang
lain, tentu telah dirobohkanlah
tcmpat-tempat ibadat para pendeta,
gereja-gereja ofirng Nasrani, biara
orang-orang Yahudi, dan masjid-
masjid umat Islam yang di dalamn)a
baqak disebut ama Allah. Sungguh,
Allah telah menolong onng )rang
menolong-Nya; sesungguhqa Allah
itu Maha Kuasa dan Maka Keras
hmnrtan-Nla.

(41) Yaitu, mereka yang jika Kami
memberiqa kedudnkan )aog kuat di
dunia, mereka meirdirikan sembah-
yang, mengeluarkan zakat, menyuruh
kepada yang makruf den mencesah
dari yang munkar. Allahlah yang
memiliki akibat dari semrn un$an.

inrsrn

Iwwlloalw yudatfi'u'anil b4ziirw oamonw : sestatgguttnya Attah iru
membela menekt yng telah beirwn.

Allah membela semua hamba-Np )ang telatl menl,erahkan diri dan kembali
kepada-Np dari melakukan kejahaan orang-orang jahat dan Allatr menqlong
orang{rang png beriman dari musuh-musuh mereka.

Inrullmlu lu ytthibbu kulb klwwwaanin kafitrfr : sesunggulutya Allatt
tidak menyukai seruta oftmg yory berWtiatut dan naryingkari nilorwt.

Allah membela semua orarE )ang beriman, karena Dia tidak menyukai kairm
png berkhiana aras perintah dan larangan-Nla, se,bagairnana Allah tidak menyukai
mereka lang mengingkari nikmat-nikmat png telatr dicuratrkan kepadanla.

orang-orang musyrik png hidup semasa Nabi adalah orarg-orang )ang
berkhianat dan mengingkiri nikmat Allatl.

x6fre,5,bb.rr3:$"
,16rbt',p1$;1i,rg.;i|;{"n

Stsr,eib$U"#+;#ii
'#*;6bt';tw-${.19

dz?Lfl^ri7t;;;t:ht
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'SAto6u-*Vjtr"{lr6V
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U4zitu lilla*iituyuqaatiluutw bi awuhum zhulimuu : Telah diizinkan
bagi merela yang dipemngi untuk metnbalas berpemng disebabkan oleh
lreznlirrun yang dideritonya.

Allah membolehkan orang-orang mukmin untuk memerangi semua musyrik
karena kezaliman mereka. Orang-orang musyrik senantiasa menpkiti Nabi dan
para satrabat dengan tutur kata dan perilakunla. Oleh karenanla, para sahabat

mengeluh dan mengadukan hal itu kepada Rasul. IGrika itu, Rasul selalu menasihati
mereka agar bersabar. Tetapi karena tekanan dan teror png dilakukan kaum
musyrik makin gencar, kaum muslimin terpaksa berhijrah. Pernah berhijrah ke
Habsph, dan terakhir ke Madinah. Batrkan Nabi juga ikut serta dan kemudian
menetap di kota baru itu.

Setelah Rasulullah berdiam di Madinah itulah, Allah menurunkan ayat-ayat
jilud atau qital, png membolehkan umat Islam mengadakan perlawanan atas
perilaku kaum musyrik png makin menpkitkan dan menindas kebebasan kaum
muslim.

Permulaan alat )ang diturunkan mengenai jihad @erang) adalah ayat ini.
Alat jihad diturunkan setelah terdapat sekitar 70 ayat png melarang Nabi
berperang.

Wa inrullaalw 'alaa twsh-rihim la qadiir : Sesungguhnp Allnh bennr-
berur Maln Berlansa menolong merefu.

Allatl berkuasa menolong orang-orang mukmin dengan tidak usatr berperang
dan tidak usah menderita kesulitan. Akan tetapi Allah berketrenrlak supEa manusia
memberikan seluruh kemampuannya di dalam menaati perintatr atau larangan-
Np sebagai upap menguji kuat tidaknp iman mereka.

Nla4ziiru nkh-ijuu min diyaarihim bi gfuirt hoqqin illaa ay yaquuluu
rubbutwllaahu : Yairu merelayang diusir dari lampung hnlnman (taruh
ainrya) dengan tidak ada seflafiu alasan (hufum) yang membolehlant merela
diusir selain larena merela berkata: "Tfuhan lami adalah Allah.' -

Mereka png dizalimi adalah orang )ang diusir oleh kaum Quraisy dari
Mekkah dan batrkan juga disiksanp. Padahal tidak ada sesuatu dosa png mereka
lakukan dan tidak ada sesuatu perbuatan buruk lang mereka perbuat selain karena
mereka menyembah Allah semata.

Wa lau laa dafullaahin twasa ba'dhahum bi ba'dhil la huddimat
sluwaami'u wa biya'uw wa shalawaatuw wa masaajidu yttdz-karufiilus
mullaahi ka-tsiimn : Seandainya Allah tidak menolak lceganasan
(lcelrejaman) sebagian mnnusia atas mrnrusia yang lain, temulah telah
dirobohlunlah tempat-tempat ibadat pam pendeta, gereja-gereja omng

I

I
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Nasmni, biaru orutg:oftrng Wutdi, dan nusjid-nusjid unat Islamyang di
dalanrya banyakdisebw asma Allah.

Janganlatr kita merasa heran karena Allatr menginginkan kita memerangi
orarry-orang kafir. Bahkan mendorong kita untuk berperang dengan dijanjikan
akan diberi pertolongan. Sebab, seandairya Allah tidak menslariatkan perang

bagi para nabi-Np dan para mukmin, maka orang-orang musyrik akan dengan
mudatr melakukan perbuaan sewenang-werurng terhadap orang mukmin dan tentu
telatr leryapkan tempat-tempat ibadat di muka bumi dan hancurlah tempat ibadat
parrpendeta, gereja-gereja Nasrani, biara-biara orang Yahudi dan masjid-masjid
orang Islam )ang di dalamqa disebut nama Allah Yang Maha Besar.

' 
Wa h yan-shumnrulloahuu moy yan-shwahuu : Sungguh, Altak tetah
menolong omng yang menolong-1,{ya.

Allah benar-benar menolong orang )ang berperang @erjihad) di jalan Allah
supala meninggikan ajaran atau kalimat-Np. Allah memang telatr menepati janji-
Nfa dan rela memenangkan orang-orang Muhajirin dan Anshar melavan orang-
orang Quraisy, orang-orang Persia, dan Romawi.

Menolong Allah adalah dengan menolong agama-N1a, mengikuti perintah
dan larangan-Nya, serta menaati Allah dan Rasul-Np.

Inrullaalw b qawiiyyun'aziiz : Sesungguhrrya Allah iru Maln l{rusa dan
Mala Kerus tuntutan-W.

Sesungguhrya Allah Maha Ifuat dalam membantu orang )ang bermujahadatt
(berjihad) di jalan-Np dan Mahaltukuh kekuasaan-Nla, tidak dapat dikalahkan
oleh siapa pun.

Alb4ziitu im makknnnaahum fil ar4hi aqaamush shalaua wa aatawuz
ztknata wa arnaruu bil na'ruufi wa ruluu 'anil mwiluri : Yaitu, merelu
yang j ikn Kani nwberilrya kefufukan yang lufr di dtnia, rnercla mendirilun
semfultyang, mmgehmrfun zflkat, menyuruh dengan rrulauf dan mmcegah
dariyang munknr.

Mereka png dipandang menolong Allah adalah mereka )ang jika diberi
kekuasaan di bumi ini akan menyelenggarakan empat urusan png menjadi dasar
pemerintahan yang kuat, pitu:
1. Mendirikan sembahpng dengan sempuma pada waktu-uakru png telatr

ditentukan dengan memenuhi semua slaratnla.

Sembahpng adalah tugas pertama dan utama bagi umat Islam, serta
merupakan tali penghubung antara hamba dengan Ttrhanrya. Sembahpng
juga menyucikan jiua, menguatkan roh, dan memperbaharui pengertian Islam
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dan sebegai penawar bagi segala penlakit. Mendirikan sembatrpng menjadi
simbol bagi kepatuhan atas segala perinatr Allah.

2. Mengeluarkan zakat.

Allah meuajibkan orang{rang png kala mengeluarkan sebagian hartaqa
unnnk orang frkir, karena Dia menghendaki kebajikan bagi orang kala png
tlr.;rzakat dan orang ftkir dalam membangun pemerintahan atas dasar keadilan,
rahmat, tasa kasih salang di antara sesama manusia.

3. Men;iuruh perbuatan makruf.

4. Mencegah png munkar.

Amar makruf dan mencegah munkar adalatr sendi utama untuk memelihara
kedaulatan suatu masyarakar (buusa). IGduanla juga merupakan penlampaian
kritik png bebas. selain itu, kedua fungsi ini juga sebagai dalil bahwa Islam
menghendaki kemerdekaan png mutlak 1a4g diselubungi oleh jiwa agama
bagi semua pemelukrya.

wa lilloahi'oaqifutul urnuur : Allahlah yang memiliki akiM dart serun
un$an.

Allahlatr png memiliki akibat dari semua pekerjaan. Dialatl lang memberi
pahala dan Dialah png memberikan siksa di negeri akhirat.

KESIMPULAN

Dalam xyat-ayatini Allah menerangkan tugas memerangi semua orang )ang
telah berlaku zzrlim agu kita dapat menunaikan segala keuajiban dengan sebaik-
baikrya.-

719

(42) Jika oftmg-orang musyrik mendusta-
kan kamu, maka sungguh kaum Nuh,
Ad, dan T5amud, telah mendustakan
rasul-rasulnya pada masa dahulu.

(43)Dan kaum lbrahim, kaum If,rth.tl
(44) Dan orang-orang negeri Madlan, dan

telah didustakan pula Musa. Maka

eb;;,#UK',ii&'firtt;
d";:*',q

dtlrj;c;y;j;
'sg*11;gifig;

r{ Kaithn demgan bagirn aval S.2: al-Bagrah; S.38: Shaat S.50: eaaf; S.47: Muhammad;
bagian awal S.21: al-Anbiyaa'.
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Aku menangguhkan azab kepada
orang-orang kafir, kemudian Aku
menyiksa meroka, dan bagaimana
TUhan mengubah keadaan mereka.

(45) Berapa banfak orang kota )ang tclah
IGmi binasatan, sedanghn mereka
dalam koadaan zalim. lvlaka robohlah
tembok-tembok kota dan berapa
baryak sumur ]ang tclah ditinggalkan
eleh pemiliknp, den berapa baryak
bangunan png tinggi-tinggi )'ang 1plah
kosong.

(46) Apakah mcrcka tidak berjalan di muka
bumi supap mempunyai hati png
dapat menghalati dan mempunyai
telinga png dapat mendengarkan.
Sesungguhqa bukan mata yang buta,
tetapi hati yang berada di dalam
dadalah png buta.

(47)Merch mcminta kcpadamu supala
azab bisa disegerakan dan Allah sama
sekali tidak akan mer5ralahi janji-Np.
Sezungguhnya satu hari di sisi-Np
adalah semisal seribu tahun dari
Ahun-tahun png lamu hinrng.o

(48)Berapa banyak kota yang Kami
menangguhkan arbnya, meskipun
penduduknya berbuat zalim. I:lu
I(ami azab, dan kepada-Ifulah tempat
kcmbali.

.#'bg,1g'i#uAC-;!".:L
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TAFSIR

Wa ry ynktdz4zibtntktla qod kodz4znbat qablalrum qaurrra naruhiw wa

'oaduw wa tsamwtd. Wa qawna ibuhiinu wa qourna ludh. Wa ash-
hatbu mdyaru ia fudz4ziba mwtsoafa ambitu lil kaafiriiru tsurnrw
akhadz-tuhum fa kaifo kaana nakiir : lika orang-omng musyrik
mendsnkan kimu, maka sungguh knum Nuh, ,4d, dan Kamud telah
mendtstakan msul-rusul masing-masing pada masa dahulu. Dan laum
Ibruhim, koun hth. Dan omng-oftmg rcgei MaQan, dan telah difrntalan
pula Musa. Maka Ahr merungguhkan azab kqada omng-orutg lafir,

I lGidcra d€rnpn S.70: al-Ma'arij dan bagian arral 5.16: arNahl.
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lremudian Ahr menyilaa merel<a, dan bagaimanalah Tfuhan mengubah
keadaan mereka.

Jika para musyrik itu mendustakanmu, hai Muhammad, dan menimbulkan
banlak kerusakan di dalam negeri, meryakiti satrabat-sahabatmu dengan berbagai
macam gangguan, maka janganlah kamu bersedih hati. Demikian pula satrabat-
sahabatmu, sebab sejak dulu banpk orang )ang mendustakan rasulnya, tetapi
akhirnla kemenangan png gilang-gemilang dicapai oleh orangorang )ang beriman
(mukmin).

Nabi Nuh, misalnla, juga didustakan oleh umatnla, demikian pula Hud,
didustakan oleh kaumnp, Ad. shaleh didustakan oleh kaum TSamud, Ibratrim
didustakan oleh kaumrya, Luth dan syu'aib didustakan oleh kaum Madpn.
Akan tetapi berbagai macam gangguan dan tekanan png dialami para rasul itu
menambah kesabaran dan kekuatan pada diri mereka untuk menjalankan tugas
yang dibebankan oleh Allah.

Musa png mempuryai beberapa mukjizat )ang nlata, sepefti tongkat dan
tangan didustakan oleh kaumnla. Hukum )ang umum dari Allatr, memberikan
waktu kepada para kafir dan orang-orang zalim. Apabila masanla pemberian
azab telah datang dan mereka tetap kufur, maka Allatr akan menimpakan azab
kepadanp dengan azz;b yang sekeras-kerasnla.

Lihatlah bagaimana TUhan mengubatr nikmat png telah diberikan kepada
mereka dengan siksa dan mengganti kesenangan dengan kemadharatan.

Fa lu'ayyim min qaryain ahlaknoahaa wa hiya zlwatimatun fa hiya
klwawiyaun 'alaa 'uruu-syihaa wa bi,rim mu,ath4lulatiw wa qash-rim
ma'syiid : Berwa banyak omng l<onyang tetah Kani birusakan, sedangknt
mcrcla dalom keadaan zalim. Mala robohlah tembok+onbok kota don furupa
banyak sumur yang telah ditinggallan oleh pemililotya, dan berapa banyak
bangunnn yang tinggi-tinggi yang telah lcosong.

Banpk benar kota png telah I(ami (Allah) binasakan, ketika pendu{uknp
menyembah lang selain Allah atau ketika pendudukrya mendurhakaf Allah.
Sesudah penduduk kota itu Kami binasakan, maka rumah-rumatr mereka pun
menjadi reruntuhan dan porak-poranda. Banpk pula sumur png rusak karena
tak dipakai lagi, dan bangunan-bangunan tinggi png kosong karena penghuniqa
telah lenpp.

Afa lam yasiiruufil ar4hi fa ukuuru hhum quruubny ya'qiluuru bital
au aadznanuy yasma'uutu bilua : Apakah mercla tidak berjatan di muka
bumi supaya mempwryai hati yang dop,at asr*hryti dan mentpwryai tetingg
yang dapat mendengarlan ?



luz 17 Surat 22: al-Hajj

Apakah orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang yang mendustakan Nabi
saw., serta semua orang )ang menpkiti Nabi dan para sahabatnla tidak mau
bepergian meryaksikan bebas-bekas reruntuhan png ditinggalkan oleh umat-
umatterdahulu )ang mendustakanrasul masing-masing, seperti kaum Ad, T5amud,

kaum Luth, dan kaum Syu'aib. Dengan meryaksikan bekas-bekas reruntuhan itu
mereka akan bisa mendengar langsung kisah sejarah umat-umat terdatrulu dan

mengambil hikmah serta memahami dengan hati nurani atas berbagai peristiwa
itu untuk bahan pelajaran bagi dirinp.

- 
Fa inruhaa laa ta'mal ab-sluaru wa laakin ta'mal qulubul tatii frsh
shnduur : Sesungguhnya bukan nuta yang buta, tetqi hati yang bemda di
dalam dadalnh yang buta.

Mata mereka png dipergunakan untuk melihat tidaklah buta. Tetapi hati
mereka png seharusrya dipergunakan memahami itulah png buta.

Wa yasta'jiluwalw bil 'a4ztabi : Merela meminta lcqadamu supaya
azsb bisa disegemlan.

Orang-orang Quraisy yang mendustakan Allatr dan Kitab-Np, mendustakan
Rasul dan negeri akhirat, telah meminta kamu untuk menyegerakan azab dengan
tujuan mengolok-olokmu. Mereka menyangka bahwa azab itu tidak akan datang.

Wa loy ynldt-ffilhahu wa'dahun : Allah sama selali tidak ala n menyalahi
janji-I,lya.

Bagaimana mereka tidak membenarkan akan datangrya azab, sedangkan Allah
telah berjanji akan mendatang azab itu. Apa yang dijanjikan oleh Allah pastilatl
datang. Sebagaimana Allah telah berbuat kepada umat-umat terdahulu, begitu
pulalah Allah akan berbuat terhadap mereka.

Wa inru yauman 'ilda rubbilu ka alfi sanotim min maa ta,udduun :
Sesungguhnya satu lwri di sisi-I'lya adalah semisal seribu tahun dari nhun-
tahun yang lamu hirung.

Jika mereka merasa bahwa masa telah lama berlalu, sedangkan azab ying
dijanjikan belum datang juga, maka hendaklah mereka mengetahui bahwa seribu
tahun bagirya sama dengan satu hari di sisi Allah. Dan Allah pasti akan memenuhi
jaqji-Np, meskipun sudah berlalu sangat lama masanla dalam pandangan manusia,
namun pendek bagi-Np. Memperlambat datangnp azab hingga beberapa lama
tidaklah berarti menplahi janji.

Wa lw ayyim min qaryatin amlaitu lahaa wa hiya zhaalimatun tsumrna
akh4zntuhaa wa ilayyal ma-shiir : Berapa barryak l<ota yang l{ami
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tanggultlen aubtya, meskbmpenhfuW berhnt znlim. Lalu Kami azfrb,

dan kqadn.- Kttlah tenpat lemfuli.

Berapa banyak kota yang ditangguhkan pembinasaannya, w.alaupun
pendudukrya tenn-menerus berlaku zalim. IGrenanya, mereka pun tertipu. Mereka
pengira azab tidak mungkin datang, sehingga tetaplah mereka mendustakan

agama, namun keryaaanrya azab benar-benar tiba dan musnahlah mereka. Mereka
semua akan kembali kepada-trfu, dan pada hari akhirat itulah mereka akan dihisab

atas segala amalan-amalannla.

KESIMPULAN

Dalam ayat-aydt ini Allatr menenangkan hati Nabi atas perilaku kaumnp.
T\rhan menjelaskan bahwa sikap mendustakan rasul seperti dilakukan para kafir

Quraisy bukan hal fang baru. Umat-umat terdahulu pun berbuat seperti itu.
I(arenarya mereka dibinasakan (dihancurkan).

Allah menjelaskan bahwa orang-orang Quraisy, karena terus-menerus
mengolok-olok Nabi, maka mereka pun mendesak Nabi agar azab ydng dijanjikan
segera diturunkan. Ttrhan mengecam sikap mereka itu, dan menegaskan bahwa
janji-Np itu pasti datang pada saat )ang telah ditentukan.

720

(49) IGtakanlah: 'Wahai segenap manusia.

Sesungguhnya aku ini seorang nadzir,
pembawa kabar takut (peringatan)
yang nlata kepada kemu."

(50)Mereka png beriman dan menger-
jakan amalan saleh akan memperoleh
ampunan dan rezeki png mulia.

(51) Mereka yang berusaha menentang
apt-apt Kami nantinp akan menjadi
penghuni neraka.

egrg6:6ra3eyWVli

{-Wt$fr$rrys
4#;;ii]5

,$f!";ct9{+r;tt{Y
@{A,iG4

TAFSIR

Qul yaa ayyulun naasu.inrwmu anot bhntt noa4riitum mubiin :
Kfralwlah: 'Walni segenq rnuusia. ksmggalttwahr ini seorung nodzir
pembalua kabar tafui @eringatan) yang nyaa kqada lrarnu.'

Ictika orang-orang kafir meminta Nabi supala aab yang dijanjikan bisa
segera didatangkan, karena menurutnla azab itu tidak akan datang, Tbhan
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memberitahu Nabi: 'Vhtrai Muhammad, katakanlatl kepadaorang-orang musyrik:

'Aku ini harya seorang rasul 1ang diutus oleh'Allatr kepadamu untuk menjelaskan

bahwa kamu telatr berada di d€pan azab yangsangat (pedih). Itulah tugasku. Aku
tidak mempuryai hak untuk membuat perkiraan atas dirimu dan memberikan

taufik kepadamu. Itu semua, sepenuhn5a terserah kepada Allah. Jika Dia
berkehendak menlagerakan azab, tentulatr Dia melaksanakan ke.hendak-Nla itu.

Jika Dia berkehendak memperlambat a7ab, tentulah Dia melaksanakan

kehendakrya itu. Janganlatr karru meminta azzrb ag;u dipercepat datangrya, dan

jangan pula meminta agar azz;b diangguhkan.

Fal b4ziitu atmttntruwa 'amihah shaalihadi lalnnn nogh-firatuw wa

riz4un kariim : Merckawry beimm fun mmgeriakan atalan saleh akan

memperuleh Mpttutt dan raekiyang mulia.

Semua oEng png beriman kepada Allah, kepada Kitab-Np, kepada rasul-

rasul-Nya dengan keimanan png banar dan disertai dengan amalan lang saleh,

akan memperoleft ampunan dari Allah, rezski lang mulia, pahala lang besar'

dan kebatragiaan di dunia dan di atfiirat.

Wal b4ziitw sa'ant fii aayauirua mu'u'iiziitu datikt ash-lwabul

iahiim: Merekayng herusalu naatang ayat-ayat Kani nontbty akan

menj adi pmghwi nemka.t6

Mereka semua bersungguh-sungguh dan berda5a up4a untuk menghambat

seruan agirma dan memadamkan catrEa Islam, merekalah yang nantiqa akan

dibenamkan ke dalam neraka jatrim, dan mereka tetap terus di dalamrya.

KESIMPULAN

Dalam ayat-alat ini Allah menjelaskan tugas rasul yang pokok, laitu
memberikan kabar png menakut-nakuti (berisi ancaman) kepada manusia. Rasul

Allatr bukanlatr orang png berhak menilai semua amd perbuatan mereka. lbntang

anb yan:g akan ditimpakan kepada mereka, sepenuhnla terserah Allah. Hanla

saja Allatr berjanji akan memberikan ampuun dan surga darun na'irn kepada

semua mukmin png mengerjakan amalan saleh, sebagaimana Allah mengancam

orang )ang menghambat manusia untuk menerima dakwah Islam bahwa mereka

akan tetap berada di dalam aab neraka selama-lamaqa.

'o A,rat ini com!&Da deng!,n 5.16: a-Nahl" 88,
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721

(52) Dan IGmi tidak mengutus seorang
rasul dan tidak pula mengutus nabi
sebelummu, melainkan apabila dia
membacakan (apt-apt Kami), ketika
itu setan-setan meniupkan berbagai
macuun syubhat (keraguan) ke telinga
para pendengarnya. Maka Allah
menghilangkan bisikan-bisikan setan
tersebut, dan kemudian Allah mengu-
kuhkan ayat-ayat-Nla; dan Allah itu
Maha Mengetahui lagi Maha [Iakim.t7

(53)Allah berbuat demikian untuk
menjadikan apa )ang ditiupkan setan
inr sebagai fitnah bagi mereka yang
hatinya penuh keraguan dan bagi

. mereka yang hatinya keras; dan
sssungguhnya oxaqg-orang png zalim
itu benar-benar dalam permusuhan
yang mendalam.

(54)Mereka yang telah diberi ilmu
hendaklah mepkini bahwa al-Qur'an
itu hak (benar) dari Tirhanmu, lalu
mereka mengimanirya dan tunduklah
jiwaqa kepada alQur'an. Sesungguh-
nya Allah itu benar-benar menunjuki
mereka yang beriman kepada jalan
yang lurus.rt

(55) Dan terus-meneruslah orang kafir
berada dalam keraguan, sehingga
datanglah kematian kepadanp dengan
tiba+iba atau datang azab hari akhir.

(56) Semua pemerintahan pada hari itu
adalah kepuryaan Allah. Dialah png
menyelesaikan semua perkara di
antara manusia. Mereka png beriman
dan beramal saleh ditempatkan oleh
Allah di dalam jannatun na'im.

'i'$"$,5(TLWttW
?!:btgg-iiSt*gY'at

d.{i,+hv

+tfi-Q:l$tifiv'fr)-
'C)E::SEWbtiJU,F;,*Jt

,L5'F,1

i;;U31tKf1-iu jl'uir&,
"ttt:tt;""Ji^'53'l#lUt;)Afu'6.6""ri;b{#*Wfi

,i$irfi4fi'u,attbl:Zk"

@6#L"bJy;5ttj*L-G"JLl;ririiit

E+x;Qv-Kl-ltlgl;
-.k;eic:;"rqaatffy

@+*a;;i

Wti:l€"A'gi'fi,;1,6il1
@rJt4G4+A6:|W

17 Kaitkan dengan S.4: an-Nisaa', 115-123.
18 Kaitkan dengan S.58: al-Mujaadalah, dan bagian akhir S.28: al-eashash.
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(57)Mereka png kafir dan mendustakan
alat-alat Kami, maka baginyalah azab

png menghinakan.

$lsctE6.tqu6g$;
6t4Lrs#

TAFSIR

Wa maa analnaa min qablilu mir rusuuliw wa laa rubiyyin illaa i4un
tamantua alqasy syai+luanufii umniyyatih : Dan lfumi tidak mengutus

seomng msul dan tidakpuln mengutus nabi sebelummu, melainlan qabila
-' dia mernbacakan (aywt-ayat Kami), l(etila itu s enn-s aan mmilry lan berbagai
mncam syubhat (lremgwn) lce telinga pam pendcngarnya.

Kami (Allah) tidak mengutus sebelummu seorang rasul png mempuryai

kitab dan slariat, serta tidak pula IGmi mengutus seorang nabi png Kami beri
wahyu untuk mengikuti nabi dan spriat nabi-nabi sebelumnya seperti nabi-nabi

Bani Israil, melainkan ketika dia membacakan ayat-ayat IGmi, maka bangunlah

setan membisikkan berbagai keraguan berkaitan dengan apa )ang dibacakan nabi

itu kepada telinga para pendengarnla. Karena itu muncullah tuduhan bahwa nabi

adalah seorang atrli sihir atau nabi itu mengutip dari apa png telah disampaikan

oleh orang-orang terdahulu.

Hal ini telatr terjadi, sesudah Nabi saw. membacakan ayat-ayat di depan para

sahabatqa, maka setan menyisipkan sesuatu apa )ang dibacakan oleh Nabi,

sehingga tersebarlah sisipan-sisipan keterangan (kisah) itu ke telinga kaum

musyrik. Para muslim sendiri bisa menghafal surat png dibacakan oleh Nabi,
persis seperti apa )ang diturunkan oleh Allah.

Firman Allatr ini dapat pula kita taftirkan sebagai berikut: Kami tidak
mengutus sebelummu, hai Muhammad, seorang rasul atau nabi, melainkan apabila

dia sedang mengharapkan sesuatu seperti mengharapkan semua manusia beriman

kepada-Np, maka datanglah setan menghidupkan dalam pikiran nabi itu berbagai

macam halangan dan rintangan yang menghambat maksud png diinginkan.

Fa yarca-khulloahu maa yulqisy syai+hunu tsumma yuhkimulhahu aa-
yaatihii : Mala Allah menghilanglan bisilan-bisilan setan tercebut, dan

lremudian Dia menguhthlan ayat -ayat -I{ya.

Allatr menghapuskan semua khurafrt (kepercalaan takhayul) png melekat

dalam hati sebagian manusia dan di sisi lain memunculkan pemuka-pemuka umat

png membela agama sera menangkis bermacam-miram syubhat png ditimbulkan

oleh setan. Setelah inr Allah mengukuhkan alat-alat-Nla, sehingga menjadi teguh

dan sempurna keadaannp.

Sebagian kaum zindik telah menyisipkan berbagai hadis palsu dalam

menafsirkan apt ini. Walaupun hadis-hadis tersebut terdapat dalam sebagian
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kitab tafsir dan kitab-kitab tarikh (sejarah), kita janganlah tertipu, karena hadis
itu npta sekali kepalsuann),ia.

Wallaahu'aliimun hakiim : Dan Allah itu Mala Mengetahui lagi Malw
Hakim.

Allah itu Maha Mengetahui segala sesuatu, yaitu mengetahui apa png
dilakukan oleh setan dan penolong-penolongnla. Maka Allah akan memberikan
pembalasan kepada mereka png mengikuti bujukan setan dengan pembalasan

)ang setimpal. Allah itu Maha Hakim dalam segala perbuattrr-Np.

Li yaj'ab maa yulqisy syoi+haanu fitnatal lil b4ziiru fii quluubihim
, marudhuw wal qaasiyati qulutrbtthum : Allah berbrut dcmikian untuk

menjadilant apa yang ditiupl(an saan iru sebagai fitnah bagi merelu yang
lmtirrya penuh kemguan dan bagi merela yang hntinya kcms.

Allah memberi kesempatan kepada setan untuk menyisipkan berbagai fitnah
(cobaan) bagi mereka png hatinp penuh dengan keraguan dan nifik (munafik)
serta bagi mereka png keras hati nuraninla untuk menerima kebenaran. Itulah
orang-orang musyrik.

Wa inruzh zhatlimiiru la fii syiqaaqim ba'iid : Dan sesunggultnyw orung-
omng yang znlim iru berwr-benar dalnn permusulunyang menfulan.

Sesungguhnp kedua gblongan png telah dijelaskan di atas, pitu golongan
png hatinp penuh dengan sifrt nifak dan golongan )ang hatinp keras, keduanp
benar-benar dalam permusuhan dengan Allah dan jauh dari jalan png benar.
Tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa memperoletr kelepasan dari azab
Allah dan keridhaan-Np.

Wa y a' lamnl la4ziiru untul' ilma annahul lwqqu mir rublilu fa ya' minuu
bihii fa tukh-bita lahuu quluubtthum : Mercla yang telah dibei ilmu
hendaklnh mqakini bahwa al-Qur'an itu hak @ennr) dari Tfuhanmu, lalu
merela mengimanirrya dan tunfuklah jiwa merela kepada al-Qur'aru:-

Selain itu, mereka png beritmu dan mengetahui berbagai macam hujjah
dan syubhat-syubhat mau meyakini bahwa al-Qur'an itu dipelihara dengan baik
oleh Allah dan terhindar dari sisipan-sisipan setan. Karena itu mereka hendaklah
membenarkannya dan menundukkan diri atau menaatinp dengan menjalankan
semua isi kandungannya, baik dalam masalah ibadat, adab (akhlak dan etika),
ataupun hukum.

Wa inrullaalw lahaadil h4ziirw aonanuu ilaa shima+hbn mustaqiim :
Sesungguhnp Allah iru bqwr-bqwr mmunj uki merela yang beriman kqada
jalan yang lurus.
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Allah memberi petunjuk kepada mereka png beriman dan mereka yang

membenarkan Rasul serta membbrikan taufik tentang jalan png benar kepada
mereka, dengan cara melenlapkan semua syubhat png didatangkan oleh setan
dan memelihara dasar-dasar agama png benar.

Tbgasrya, Allah memberi petunjuk kepada mereka png beriman, dapat
menakwilkan alat-alat WE mutastvbihah (yang masih memerlukan penjelasan),

serta menerangkan ayat-apt mujmaWt (global) sesuai dengan dasar-dasar agama
png kukutt.

Wa laa yaztaful b4ziirw fufarutfii miryaim mililru lufrat ta'tiyahumus
soa'atu bagh+aan au ya'tiyaham aa4zrubu yatonin'aqiim : Dan terus-
meneruslah orung-orumg lafir bemda dalam kemguan, sehingga merela
mentnggal dengan tiba-tiba atau larenn datang azab hari akhir.

Orang-orang kafir itu serumtiasa berada dalam keragu-raguan akibat bisikan
setan, sehingga mereka menghadapi kematian secara tiba-tiba atau menghadapi
berbagai bencana peperangan seperti png dihadapi oleh para gembong Quraisy
dalam peperangan Badar atau menghadapi azab png pedih pada hari kiamat.

Ahnulku yaunw-i4zil lillaahi yahhmu bairuhum : Sarun p emerintahan
pada hari itu adalah kqurryaan Allah. Dialah yang merryelesailan semutt
perlam di antam manusia.

Apabila hari kiamat telah tiba, Allah menyelesaikan semua persoalan manusia
dengan penyelesaian png benar dan memberi mereka pembalasan png lapk
menurut amalan masing-masing.

Fal la4ziiru aomanuu wa 'amilush slwaliluai fii jannaatin ru'iirn :
Merelayang beriman dan berannal saleh ditempatlun oleh Allah di dnlnm
Jannatum Na'im.

Mereka yiang beriman kepada al-Qur'an, beriman kepada Muhammad,
menjalankan semua petunjuk al-Qur'an, mengikuti perintah, dan menjauhi
larangannla, akan dibalas dengan surga Na'im. Di sanalah mereka memperoleh
apa )ang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga,
bahkan belum pernah tergores dalam hati.

Wa la4ziiru kafaruuwa kodz4ztbuu bi aayoatinnafa uloa-ilu bhum 'a-
dztabum muhiin : Merela yang k@r dan mendtsukan ayat-ayat Knmi,
mala baginya azab yang menghirulan.

Mereka png mengingkari Allah, mendustakan Rasul-Np, mengingkari ayat-
ayat-Nya, serta menuduh bahwa al-Qur'an adalah buatan Muhammad akan
mendekam dalam azab yang sangat keras pada hari kiamat.

L
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KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Ailatr menjelaskan suatu cara orang-orang musyrik
mendustakan Nabi saw. dengan menyisipkan syubhat dan keragu-raguan ke dalam
apa yang dibaca Nabi untuk menolak kebenaran dan menjadi Rtnatr bagi orang_
orang Fng lemah imannp. Demikianlah keadaan mereka )ang rcrus_menerus
sampai kematiannp atau sampai tertimpa azab.hda\\aktu iuAliah memasukkan
mereka lang mukmin dan beramal saleh ke dalam surga. sebaliknla, Allah
memasukkan semua orang )ang mendustaka, ,yrt_a1.t_N1a ke dalam nerakajahim.

722

(58) Dan mereka png berhijrah di jalan
Allah, kemudian mereka dibunuh aau
meninggal, sungguh Allah akan
memberi rezeki yang baik (surga)
kepadanp; dan sesungguhnp Allah
itu benar-benar pemberi rezeki yang
paling baik.

(59) Allah benar-benar akan memasukkan
mereka ke suatu tempat png mereka
pasti puas (ikhlas); dan sesungguhrya
Allah iru Maha Mengetahui lagi Maha
Halim.2o

(60) Itulah rezeki png baik dan tempar
yang diridhai. Barangsiapa membalas
seimbang dengan siksa yang di_
deritanya, kemudian dia dianiaya,
pastilah Allah akan menolongnya;
sesungguhnp Allah itu Maha pemaaf
lagi Maha Pengampun.2l

(61) Yang demikian iru karena Allah
berkuasa memasukkan malam ke
dalam siang dan memasukkan siang
ke dalam malam; dan sesungguhnp
Allah itu Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.

20 Kaitlen de4gan S.4:
2r Kaitkan dengan S.42:

an.Nisaa', 97-100;

asy-Syuura; S.3l:

g4'*i't;r"qA;1'o$t;
"ree;'yv#;iJt,'G;

@'w)gt'j3#'it(,a

"t-,k#;ftm

|na"&P,$&Yb(3G1/te;
a3;21:fiJir::,yl'tKA*J;

U6'YA 4 J'=1 r{ifu\:tv\i

S.8: al-Anfaal rlan S.9: at-Thubah.

Luoman.
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(62) Yang demikian itu karena Allah adalah
TUhan png hak (benar); dan sesung-
guhnp segala sesrxrtu yiang mereka
seru selain Allah adalah batal.
Sesungguhnp Allah itu Maha Trnggi
lagi Maha Besar.

(63)Apakah kamu tidak melihat bahwa
Allah menurunkan air dari awan, lalu
menjadilah bumi itu hijau oleh

-tumbuh-tumbuhan; sesungguhnya
Allah itu Maha lrmbut dan Maha
Mengetahui.

(64) Bagi Allahlah segala sesuatu png ada
di langit dan segala sesuatu png ada
di bumi. Sesungguhnya Allah itu
benar-benar Maha IQya lagi Maha
Tbrpuji.

(65)Apakah kamu tidak melihat bahwa
Allah menundukkan segala apa yang
berada di bumi untukmu dan menun-
dukkan perahu png berlayar di laut
dengan perintah-Nya, serta Dia
menahan langit dari kejatuhannp ke
bumi, melainkan dengan izin-Np.
Sesungguhnya Allah itu Maha
Penppng lagi Maha Rahim terhadap
semua manusia.

(66) Dialah, Allah png telah menghidup-
kan kamu, mematikan kamu, ke-
mudian menghidupkan kamu lagi;
sesungguhnp manusia benar-benar
mengingkari nikmat.22

3;;$Yivg\-Pit:"q:+,
'{;V'AffVW6*;,'w
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TAFSIR

Wal la4ziiru hoajaruu fii sabiilillaahi tsumma qwilau au maotuu la
yarzuqanrukumullaahu rizqan hasaruw wa inrulhalm la huwa klwirur
maziqiin : Dan merela yang berhijrah di jalan Allah, kcmudian merela
dibunuh atau meninggal, sungguh Allah alan memberi rezeki yang baik
(surya) l<epadarrya; dan sesungguhnya Allah itu bennr-bennr pemberi rezeki
yang paling baik.

2 Kaitkan dengan S.45: al-Jaatsiyah; rlqn S.4.0: Ghaafu.
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Mereka yang berhijrah di jalan Allah dengan meninggalkan kampung
halamannp, meninggalkan keluarga unftk mencari keridhaan Allah, menaati-

N>a dan memerangi musuh-musuh-Np benama dengan Rasul, kemudian dibunuh

atau meninggal dalam keadaan berhijratr, pastilatl Allah akan memberinya rezrki
yang baik. Mereka juga akan diberi pahala )ang banlak sebagai pembalasan atas

usaharya membela agama. Allah itulah sebaik-baik lang memberi rezeki, karena
Dia memberikan tanpa membuat perhitungan dan menafkahkan sesuai dengan
png Dia kehendaki. Semua pemberian-Np adalah berdasarkan keutamaan-Np.

La yud*ltihnruhwn mud-Ltuby yar4luurwhuu : Allah berwr-benar
alan memasuklun merela lre suaru tunpat yang merelu pasti puos (ikhlas).

Allah akan memasukkan semua orang )ang terbunuh ketika berjihad di jalan-
Nya dan mereka png meninggal dalam keadaan berhijrah untuk membela agama

Allah ke dalam surga. Firman ini menjelaskan "rezeki ptg baik png diberikan
oleh Allah kepada orang-orang png berhijrah di jalan-Np" karena kita tidak
dapat memahami bahwa masih ada reznki sesudah manusia mati atau sudah

terbunuh.

Wa inrulluha b 'aliimwt luliim : Dan sesunggufutya Allah itu Maha
Mengaahui lagi Mahn Halim.

Sesungguhrya Allah png sangat lengkap rahmat-Np dan sangat besar nikmat-
Np itu benar-benar Maha Mengetahui semua maksud, amal-amal mereka, dan

amal musuh mereka. Allah itu sungguh Maha Halim. Karenanla, Allah itu tidak
menyegerakan penyiksaan-Nla atas orang-orang png mendustakan.

Dzsalilu : Irulah rezeki yang baik dan tempat yang diridlwi.

Rezeki 1ang baik dan surga Na'im diberikan kepada mereka png terbunuh
di jalan Allatr atau meninggal dalam berhijrah dan berjihad di jalan-Np. Mereka
memperoleh pula pertolongan di dunia atas musuh-musuh mereka, seperti )ang
diterangkan oleh firman Allah di bawah ini.

Wa man 'aaqaba bi mits-li maa 'uuqiba bihii tsumma hu-ghiya 'alaihi la
yan*humnnahullaahu : fumngstqa $ang temniaya) mqnbalas s einbang
dcngan sil<saan yang dideritany.a, kemudian dia dianiaya, pastilnh Allah
alan mmolongrrya.

Siapa di antara oftmg-orang mukmin png menyiksa musuhnya seimbang
dengan siksaan png telah dideritanp, dia memerangi musuhnla seperti musuh
memerangi dirirya, kemudian musuhrya memaksa dia berhijrah dan meninggalkan
kampung halaman (tanah air), maka pastilah Allah akan membantu orang mukmin
dan Dia juga akan memberikan pembalasan terhadap musuh-musuhnp.
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Inrullaaha la 'aftntwun glufuur : sesunggututya Attah itu Mata pemaaf
lagi MaIw Pmgantpun.

sesungguhnp Allah itu Maha pemaaf lagi Maha Fengampun. Karena itu
kamu jangan memerangi musuhmu, kecuari jika mereka telah bangun dan
memerangi seruanmu. Jika mereka membiarkan kamu menjalankan agamamu
dan tidak menyerangmu, maka janganlah kamu memulai memeranginya.
Maafkanlah mereka, karena Allah itu memberi banyak maaf dan memberi banpk
ampunan. Menyiksa mereka haryalah apabila melakukan kesalahan.

DTttaka bi anrullaatu yuttlijul bibfin ruhaari wa yuulijun ruhaamfil
laili wa antulbalw samii'um ba*hiir - yang demikian tru *aninn,utan
berlamsa memasuklan malatn le dolam siang dan memasuklan siang ke
delam rnahrn; dan sesunggulutya Allott itu Matn Mendengar tagi Maha
Melilnt.

segala apa )ang telatr disebutkan, seperti Allah memberikan pertolongan
kepada orang )ang dianiaya adalatr karena Dia itu Maha Berkuasa atas semua apa
png Dia kehendaki. Dia pun berkuasa memasukkan malam ke dalam siang atau
memasukkan malam beberapa saat ke dalam beberapa saat siang dan berkuasa
memasukkan siang ke dalam malam atau memasukkan s:utt-saat siang ke dalam
beberapa saat malam. Demikian Allah menolong Muhammad dan para sahabatrya
menghadapi orang-orang )ang menganialanp.

Yang demikian itu juga karena Allah Maha Mendengar semua doa dan Maha
Melihat semua amal png dilakukan oleh umat-Np.

Dznalika bi anrullaalu luntal hoqqawa an u moayod,tttnu min duunihii
huwal baa4hil : Yong dsnikiail iru karena Allah adalah rutanyang ttak
(berur); dan sesunggufutya segala seswfiu yang mereka seru selain Allah
adalah banl.

Allah memiliki sifat kodrat )ang sempurna dan ilmu png sempurna karena
Dia adalatr Ttrhan )ang hak @enar), png wajib wujud-Np, beisifat dengan
semua sifat png sempuma dan suci (bersih) dari kekurangan. Dialatl png memititi
agama png benar. Mengibadati-Np adalah hak, demikian pula janji-janjiNla,
Dialah Tlrhan )ang hak. Segala sesuanl png mereka seru selain afatr-aoaiatr
batal, tidak mampu membuat atau menciptakan sesrrtu, karena dia sendiri dibuat
dan diciptakan oleh pihak lain.

wa anrulbalu hrmal 'abyyul kabiir : sesunggulutya Allnh itu Mata Tlnsgi
lagi Maha Besar.

segala sesuaru itu adalah di bawah A[ah, dan.Dia di atasrya. Dia tidak
mempunyai sekutu, tidak ada sesuatu png lebih tinggi {aripada Dia dan lebih



2706 Surat 22: al-Hajj luz 17

besar kekuasaan-Np. Sekarang al-Qur'an mengarahkan pandangan kita kepada

dalil-dalil kekuasaan Allah di alam ini.

A lan tam antwllaalw anznla mirus samaa-i maa+n fa fixh-bihul ar4hu
mukh4lunuan : Apalah lamu tidak melilnt bahwa Allah menurunlan
air dari owan, lalu menjadilah bumi itu hijau oleh tumbuh-rumbuhan.

Apakah kamu tidak melihat batrwa Allah menurunkan air hujan dari awan,

membasahi bumi png kering dan hiduplah bumi dengan tumbuhrya berbagai
macam tanaman yang indah warnanla dan indah bentukrya.

Inrullaaha la+hiifun khabiir : Sesungguhnya Allah itu Maln lzmbut dan
Maha Mengaahui.

Allah itu Maha Irmbut terhadap hamba-hamba-Np. Mengatur segala urusan

hidup mereka di dunia, mengetahui keadaannla, dan peraturan-peraturan atas

kehidupan mereka.

I-ahuu maa fis samaawaati wa mut fil ar4hi wa inrullaha la huwal
ghaniyyul hamiid : Bagi Allahlah segal.a seswfiu yang di langit dan segala
seswiluyang di bumi. SesunggultrryaAllah itu benar-berar Maln Kaya lagi
Maha Terpuji.

Apa saja png berada di langit dan di bumi adalah kepunlaan Allah dan

tunduk kepada-Np. Allah itu Maha I(ap, tidak memerlukan sesuatu dari pihak

lain, dan Maha Terpuji.

A lnm tam anrullaalu sakh-kluru lakum maa fil ar4hi : Apalah lumu
tidak melihat bahwa Allah menundill(l<an segal,a apa yang berada di bumi
untulonu.B

Suatu nikmat besar dari Allah png diberikan kepada manusia adalah bahwa

mereka mampu menundukkan segala apa prg berada di langit dan bumi, misalrya,
menundukkan binatang, tumbuh-tumbuhan, sungai, ataupun kekuatan-kqluatan
lain tabiat makhluk lain, seperti kekuatan atom dan nuklir.

Wal futkn tujrti fl bahn bi amrihii : Menunduklan pemhu yang berlnyar
di laut dengan perintah-I,lya.

Allatr menundukkan untukmu kapal yang berlayar di laut dengan membawa

segala apa yang kamu kehendaki dari jarak png sangat jauh, terutama kapal-

kapal besar, baik dengan memuat barang, binatang, maupun manusia. Dengan

' A)rat ini semakna dengan S.45: al-Jaatsiyah, 12.
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demikian dapatlatr kamu menyempurnakan atau meningkatkan kualitas keperluan

hidupmu di dunia ini.

Wa yumsikns safiuao an taqa'a'alal ar4hi illaa bi idz-nih : Dia menalan
langit dari lcejatuharutya l<c burni, melainlan dengan izin-I,lya.

Allah menatran bintang-bintang untuk tetap berada di angkasa ra1a, kecuali
apabila Dia menghendaki untuk meruntuhkanrya dan dunia menemui ajalrya.
Dan dunia ini bukanlah terjadi dengan sendirinp atau secara kebetulan, tetapi
diciptakan oleh Allatr sebagai penciptanla.

Inrullaaha bin naasi la ruuufur ruhiim : Sesungguhnya Allah itu Mahn
Penyayang lagi Maha Rahim terhadap semwt manusia.

Sesungguhnp Allah itu Maha Kekal rahmat-Nla dan Maha Penpyang. Dia
menjadikan alam ini agar kita dapat berusaha di dalamrya untuk mempertahankan

kehidupan. Dia menjelaskan kepada kita tentang cara-cara mengambil dalil dari
ayat-apt alam dan ayat-ayat al-Qur'an untuk menetapkan wujud Allah dan

kebangkitan Rasul-Np.

Wa huwal la4zii alryaakum tsumma ywniitr*wn tsumma lulEiikum :
Dialnh, Allahyang telah menghidttplen l<amu, l<cmudian meilntil@n lcamu.,

l<emudian menghiduplan knmu lagi.

Dialah png telah mencurahkan hikmat-Np kepadamu dengan menjadikan
kamu sebagai tubuh-tubuh yang hidup, padahal kamu sebelumnp adalah tanah.

Dia kemudian mematikan ketika sampai ajalmu dan kemudian kamu dihidupkan
kembali di alam png lain, dan di sanalah kamu menjumpai pembalasan png
setimpal dengan usahamu berupa Na'im dan Jahim.

btrul itaaanu b kafuur : Ses tng I ularya marun ia berwr-bqur mmginglari
nilutat.

Manusia tidak memperlihatkan terima kasihnp kepada semua nikmat yang

diberikan oleh Allah, bahkan mengingkari T[rhannp dan menyembah png lain
selain Allah. Dia membuat berhala dan patung sebagai sekutu (tandingan) Allah,
png kemudian disembahnp.

Sebab turun ayrt

Ada riwalat png menyebutkan bahwa beberapa golongan sahabat Rasul

berkata: 'Ya, Rasulullah. I(awan-kawan kami telah dibunuh di jalan Allah, dan

kami mengetahui apa yang Allah berikan kepadanp. I(ami juga berjihad
bersamamu, sebagaimana mereka bermujahadah. Maka, apakah png kami peroleh
jika kami tidak mati dibunuh musuh?" Berkenaan dengan itu turunlah ayat 58
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dan 59 ini, png memberi pengertian batrwa mati sphid di jalan Allah dalam
medan pertempuran dan meninggal di dalam rumah, tetapi dalam usaha berjihad
di jalan Allah adalah sama.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Ttrhan menjelaskan janji-Np kepada orang-orang )ang
berhijrah di jalan Allah. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga. Janji lain
akan menolong orang-orang )ang teraniaya, sehingga terpaksa harus berhijratr.
Allah png memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam
malam, tentulah berkuasa menolong orang )ang dikehendaki-Np.

Dialah, T\rhan )ang sempurna kodrat-Np dan sempruna ilmu-Np. Karena
itu, segala sesuatu png selain Allatr adalah batal. Allah juga menjelaskan beberapa
macam dalil png menunjuk kepada kekuasaan-Np.

723

(67) IOmi telah menjadikan bagi tiap umat
inr ibadat dan sjariat, yang mereka
amalkan. Janganlah mereka monen-
tang kamu dalam masalah agama, dan
serulah mereka ke dalam agamamu.
Sesungguhnya kamu benar-benar
dalam petunjuk png lurus (benar).r

(68)Jika mercka mendebat kamu, maka
katakanlah: 'Allah itu lebih menge-
tahui tenrang apa yang kau lakukan."

(69)Allah menplesaikan semua perkara
di antara kamu pada hari kiamat kelak
atas segala apa yang kamu per-
selisihkan.

(70) Apakah kamu tidakmengeahui bahwa
Allah mengetahui apa yang berada di
langit dan di bumi. Sesungguhnya
png demikian itu telah tertulis dalam
sebuah kitab (tauh mahfuzh), dan
sesungguhnya yanE demikian itu
mudah bagi Allah.

lK+6:f1kfr,t1i1iitw
'c6f qJyltsi'ltt;{by$v

@E3Lr(i

@'o#q{iihr,*$WV

"r;{W-#r'frffffi

"$vYl\r;{tilt!$l$,,#-btJ;$;i+64ay5)

2r Kaitton dengan 34 dan baca sampai 69.
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TAFSIR

Li kgtli ummatin ja'alnan manwakt n hum naasikuttlnt : Ifurni telah

menjadil@n bagi tiap umat itu ibadat dan syariat, yang.merela anwll@n.

Kami (Allah) telah menurunkan kepada pemeluk tiap agama suatu slariat

rcmennl, )ang mereka amalkan dan jalankan sesuai dengan keadaan masa mereka

masing-masing. Thurat adalah spriat )ang diperuntukkan bagi umat Musa s:rmpai

diangkatrya Nabi Isa. Injil diperuntukkan bagi umat )ang datang sejak kenabian

Isa sampai diutusrya Muhammad. Mapun semua manusia png datang sejak

kenabian Muhammad sampai kiamat, slariatnla adalah al-Qur'an.

Apabila kita memperhatikan kandungan Thurat, Injil, dan al-Qur'an, maka

kita mendapati bahwa Thurat itu perhatiannp tertuju kepada kebendaan, Injil
menlangkut kerohanian, dan al-Qur'an adalah kitab png memadukan antara

perhatiannla kepada masalatr kerohanian dan kebendaan, )ang melengkapi semua

aspek kehidupan dunia dan akhirat.

Fa laa ywutzi'unwfu frl arni : Janganlah mereka menentang lamu
dalammasalah aganw.

Oleh karena demikian ketetapan Allah, maka janganlah mereka menentang

kamu dalam urusan agama. Kitab-kitab png telah didatangkan untuk umat-umat

sebelummu merupakan undang-undang atau aturan hidup untuk masing-masing

mereka. Al-Qur'an adalah undang-undang (dustur) )ang memansukhkan
(menghapuskan) aturan-aturan png telah lalu.

Wad,u iha mbbilu inrulu la' alao hudm mustnqiin : Dan setalah mercl@

tc datnm agamqfitu, sesmggu@a lannu berur-berur dalampetuniukyang
lurus (berur).

Tetaplah kamu, hai Muhammad, dalam agamamu. Janganlah kamu

mempedulikan omongan mereka png mendebat kamu dan serulatr manusia kepada

jalan Tirhanmu. Itulah agama Allatr png hak dan tauhid png suci; sungguhlah

kamu berada di atas jalan yang terang-benderang dan lurus lempang.

Wa in jatdalwkg fa qulilluhu a'lamu bimaa ta'maluun : Jila merekn

mendebat l(amu, nula kotalantlah: 'Allah itu lebih mengetahui tentang apa

yang l(ttu lnhtk0n.'46

Serulah umat manusia kepada Islam. Jika mereka mendebatmu, padahal

sudah qata huijah )ang membuktikan kebenaranmu, maka serahkanlah urusan

mereka kepada Allah.

6 Baca S.10: 'ftms, 41.
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Allaahu yahkumu bairukum yaumal qiyaamati fii maa kuntum fiihi takh-
talifuun : Allnh merryelesailan semuo perlam di antam lamu pada hari
kiamat kelnk atas segala apa yang lamu perselisihlan.zl

Allah akan menyelesaikan semua urusan, baik urusan di antara sesama
mukmin maupun urusan antara mukmin dan orang-orang kafir pada hari kiamat
mengenai urusan agama lang mereka perselisihkan. Pada hari kiamat kelak,
siapa png benar dan siapa png batal akan terlihat secara terang dan jelas.

A lam ta'lam antullaaha ya'lamu naa fis samoa-i wal ar4hi : Apalah
lamu tidakmengerti bahwa Allnh mengaahui apayang berada di langit dan
di bumi.

Engkau mengetahui, wahai Rasul, bahwa ilmu Allah meliputi semua isi
langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apa pun png luput dari pengetahuan Allah.
Dia akan memberikan pembalasan, baik kepada orang-orang png berbuat
kebajikan ataupun kepada orang-orang lang berbuat keburukan.

Inrw dualika fii kitaab : Sesungguhnya yang dcmikian iru telah tertulis
dnlam sebuah kitab (-auh Mahfuzh).

Sesungguhnla ilmu Allah itu dimaktubkan (ditulis) dalam Lauh Mahfuzh.
Padanplah Allah menulis segala sesuatu sebelum alam ini dibuat sampai hari
kiamat. Menurut pendapat Abu Muslim al-Ashfahani, )ang dimaksudkan dengan
kitab di sini adalah pemeliharaan )ang sempurna dan segala sesuanl tidak ada
yang lenpp dari ilmu Allah.

Inru dznalilw 'alallaahi yasiir : Dan sesungguhnya yang demikian itu
mudah bagi Allnh.

Allah mengetahui semua isi bumi dan menulisnp di Lauh Mahfudr, serta
meryrclesaikan semua urusan hamba-Np pada hari kiamat adalah sesuatu persoalan

yang mudah saja bagi-Nya.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa tiap umat di setiap masa diberi
syariat tertentu. Allah memerintahkan Muhammad supala tetap bertahan dalam
agama yang benar. Sebaliknp, jangan mempedulikan omongan orang-orang yang

mengingkari kebenaran. Allah kelak akan menyelesaikan segala sesuatu antara
Muhammad dengan mereka (musyrik). Dia pun Maha Mengetahui segala apa

27 Ayat ini semalsra dergan S.42: asy-Syuura, 15.

I
I
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yang berhak mereka terima. Masing-masing dari mereka akan ntenerima keadilan

Ilahi.

724

(71) Dan mereka (musyrik) menyembah
selain Allah, yang tidak diturunkan
suatu dalil untuk membenarkan
penyembahan itu, dan apa yang
mereka sendiri tidak mempunyai
pengetahum tentang hal itu; dan tidak
ada penolong bagi orang-orang )ang
zalim.2t

(72) Apabila dibacakan alat-alat-Itu )ang
nyata di depan mereka, niscaYa kamu
melihat tanda-tanda keingkaran pada

wajah orang-orang kafir itu. Mereka
hampir menyerang orang-orang yang

meinbaca alat-alat Kami. IQtakanlah:

"Apakah aku mengabarkan kePadamu
png lebih jahat daripada itu? Itulah
neraka. Allah telah menjanjikannya
bagi orang-oftmg )ang kafir. Neraka
itulah sejahat-jahat tempat kemb4li. "

(73) Wahai segenap manusia. lblah dibuat
perumpamaan, maka dengarlah,
sesungguhnp segala sesembahan png
kamu seru (mintai) selain Allah sama

sekali tidak dapat menjadikan seekor

lalat, walaupun mereka berkqmpul
untuk menjadikannp (lalat itu). Jika
lalat-lalat menyambar sesuatu patung

sesembahanmu, maka mereka (Pa-

tung-patung) itu tidak bisa melepaskan

kembali dari lalat tersebut. lrmah
yang menyembah, maka lemah Pula
yang disembah.2e

(74) Mereka (para kafir) tidak menghargai
Allah dengan sebenar-benarnya,

2t Kaitkan dengan S.10:
2' Kaitlon dengan S.2:

6W+,t:fi lYbtsj,bg:r;{j
@*5-";ilBw**ddq

$+We\'&Yi(\5
irY-iS;,K".Kz5U j$u:lt,-,cq
'H16'StE6)'&Srt-ul\

6';Jt6ir5
i:ltifl$6'J{3.;b|gtqAu
];QU. ttffi- j )i'r 9 i ; v'o;" n

V+ui,tt:4ij;,f;{61t4t
4)EItJli'"/;\;ij1

@J.;.HY

Lr/'itri,lL"l'*ArV.,'t-jy

Yunus, sampai 68 dan 70; S.17: al-Israa' sampai 36.

al-Baqarah" 26; 5.16: an-Nahl; bagian aktir S.7: al-Araaf.

5;-{r,.i,r6Qzgf/6\-vr1
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sesungguhrya Allah itu benar-benar
Maha Ifuat lagi Maha IGras tuntutan-
Np.

(75)Allah memilih beberapa rasul dari
malaikat dan dari manusia. Sesung-
guhnya Allah itu Maha Mendengar
lagi Maha Melihat.to

(76) Allah mengetahui apa )ang berada di
depanmereka dan apa yang berada di
belakangnya; dan kepada Allahlah
dikembalikan segala urusan.

^9/re2,f

'r65t:iaA{irr-Ag-'ii{
e,6'€bt(,yi";f.tt

"'rf$?t$',frY&
d.,j.$v€j$Jf

TAFSIR.

Wa ya'budautw min duunilloahi maa lam ywwzzil bihii snl+lut uw wa
maa laisa bhum bihii flman : Dan merela menyanbah selain Allah,
yang tidak diturunlun swtu dalil untuk memberwrknn penyem.balwt itu,
dan qayang merelu sendiri tidakmanpuuyaipengaaltwm tentang lral itu.

Orang-orang musyrik lang menlambah berhala, padahal tidak ada sesuatu

keterangan png diturunkan oleh Allah yang membenarkan peryembahan berhala.
Mereka juga tidak mempunyai dalil png dipegangnla, baik bersiht aqli (ekil)
maupun bersifrt ruqli yut:g membenarkan mereka meryrembah berhala. Mereka
itu menyembah berhala hanplah karena meniru apa )ang dikerjakan oleh orang
tuanla dahulu dan mereka terus-menerus dalam perbuatan maksiat (aha$.

Wa maa lidt-zhaalimiirw min tw-shiir : Dan tidak ada pmolong fugi
orumg-otwg yang znlim.

Orang-orang png zalim tidak memperoleh orang )ang menolong dirinp
pada hari kiamat untuk melepaskan mereka dari azab Allatl dan menjauhkan
mereka dari siksa-Np.

Wa i4zm tutlat 'abihim Myutunu bayyfuaatin to'rifiufii wqiutthil lt-
dziirw fufarul munlur : Apabila difucalant ayat-qw-ru yang nyua di
dqan mereka, niscaya lurnu melilat tanda-tanda keinglamn pada wajah
omng-omng lufir iru.

Yalwadawu yas4huutu bil la4ziiru yatluutw 'abihim aaymtinaa :
Merela lwmpir menyeftmg oflmg-onmg yang membaca apt-ayat Kami.

30 Kaittan dengan S.35: Faathir, bagian awal S.3: Ali Lnran.
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Oleh karena mereka sangat gusar meryaksikan orang-orang mukmin png
membaca al-Qur'an, hampir-hampir saja mereka menlrcrangnla dan memukul
orang-orang png sedang membaca al-Qur'an.

IGmudian Allatr menjelaskan bahwa kegelisahan png hinggap dalam dada
mereka tidak lebih besar daripada azz;b png mereka rasakan pada hari kiamat.

Qul afa-urubbi-ukum bi syanim min dzsolikurr, : Katakanlah: "Apalah
aht mengabarkan kqadamuyang lebih jalut daripada iu?'
Katakanlah, hai Muhammad, kepadamereka: 'Apakah kamu mendengarkan

sesuatu png lebih jahat daripada kegusaran hatimu kepada orang-orang )ang
membaca ayavtyat Allah, sehingga hampir-hampir kamu meryakiti mereka?"

Anrwru wa'adalullaahul la4ziiru kafaruu : 'ftulah nemka. Altnh telalt
nmjanjikonrya bagi orug-omng Wry lafir."
Yang lebih buruk dari itu adalah neraka png telah dijanjikan oletr Allatr bagi

mereka png kafir sebrgai pembalasan atas perbuatan-perbuatan buruknp di
dunia.

Wa bi'sal ma-shiir : 'Nemka irulaL sejalwt-jalat tempot kcmfuli.'

Neraka itulah sejahat-jahat tempat png disediakan oleh Allatr untuk mereka
semua )ang mempersekutukan Allah.

Yot ayyulwn naasu dhwiba ma*alunfas tami'uu lahw : Walwi segenap
manusia. TelaL dibwl perumpanuum, maka dengarlah.

Wahai manusia, apa )ang disembatr oleh orang-orang musyrik selain Allatr
telah dibuat perumpamaan. Maka dengarlatr dan perhatikan perumpamaan )ang
telatr dibuat itu secara baik-baik dengan mempergunakan akalmu.

Inrul la4ziiru tad'uutw min duunilbahi loy yakh-fuquu drubaabaw wa
bwijtama'uu lalruu : Sesunggulutya segala sesembalant yang lamu seru
(mfutai) selain Altah satru sekali tidak dapat menjadilant seekor rarat,
walarryun rnerckn berhrnpul untuk menjadikannya (lalat tru).

Wa iy yasfubhutttndz tlubaaba syaitl loa yaswqi4auhu mbthu : Jila
lalat-lalot menpmfur sesuatu dari paung sesembalnwnu, malra mercla
tidakbisa melqaslan l@mfuli seswttu itu dari lalat tenehtt.

Seandairya lalat itu menlambar sesuatu dari patung atau berhala sesembahan
mereka, maka patung tersebut tidak mampu merebut kembali apa )ang sudah
disambar oleh lalat itu. Padatral lalat merupakan binatang )ang sangat kecil dan
lemah. Ringkasnp, para musyrik bukan saja tidak sanggup membuat seekor
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lalat, binatang sangat kecil dan lemah, tetapi juga tidak mampu melawan lalat

atau tidak mampu mengalahkannP.

Dha'ufath tlualibu wal math'luttbtt : Imnh ywng mqtyqnbah, mala lemalt

pulnyang disembah.

Baik yang mencari @ara musyrik yang menyembatr berhala) maupun sesuatu

png dicari @erhala png disembah) adalah sama-sama lemah. Firman ini dapat

juga ditafsirkan batrwa berhala )ang tidak mampu merebut kembali sesuatu )ang
disambar lalat dari tangannya ataupun lalat png menlambarnla sama-sama

makhluk png lemah. Perbuatan orang-orang Quraisy itu sungguh sangat

mengherankan. Bagaimana mereka memuja atau menyembatr berhala )ang tidak
mampu menghalangi lalat png berdiri pada tubuhrya dan tidak dapat merebut

kembali sesuatu )ang disambar lalat.

Maa qadarullaalu haqqa qadirih : Merelu tidak mmglangai Allah dengan

seberur-benanrya.

Orang-orang Quraisy mengaku bahwa mereka mengetahui Allatr dan mereka

menyembah berhala dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Pengakuan

mereka dibantah oleh Allah dengan penegasannla bahva perbuatan mereka itu

bukanlah cara mena'zhimkan (mengagungkan) Allah secara benar. Tbtapi justru

merupakan perbuatan syirik png termasuk perbuatan dosa besar.

Inrullalu la qawiyyun'aziiz : Sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha

Ifint lagi Maha l(ems tuntutan-I'{ya.tr

Allatr sungguh Maha Kuat, tidak ada sesuatu )ang tidak sanggup dikerjakan-

Np. Dengan kodrat atau kekuasaan-N1a, Dia menjadikan segala sesuatu. Allah
itu Maha Perkasa, tidak ada png dapat mengalatrkan dan tidak ada pihak mana

pun )ang dapat menlambar sesuatu png ada pada-Np tanpa seizin-Np. Bukan

seperti patung-patung sesembahan orang Quraisy )ang musyrik iru.

Allaahu yas4hafii mhwl malaa-iluti rwulaw wa minan twns : Allah
memilih beberapa msul dari mnlailat dan dart manusia.

Allah memilih beberapa malaikat sebagai rasul png bertugas menjadi

perantara dengan para nabi, pitu malaikat-malaikat pembawa wahyu. Allah juga

memilih beberapa orang sebagai rasul-N1a png bernrgas men),eru manusia untuk

mencari keridhaan-NF dan menpmpaikan wahyu png diterimanp dari Allah.

r Ayat ini semakna dengan S.51: adz-Dzaariyaat, 58.
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Innalloalu samii'urn ba*hiir : Sesungguhnv Allah itu Maln Mendengar
lagi Malw Melilnt.

Allah itu Matra Menduigar segala ucapan hamba-Np dan melihat semua
perbuatan mereka. Allah mengetahui siapa di antara hamba-Np png berhak
dipilih untuk dibebani tugas menlampaikan risalah (wahyu).

Ya' hmu mot bainaa aidiildm w a mat klwlfahm, : AlMt mmgetahui ap a
yang bemda di dqan merckn dan qayang bemda di behkfitgrya.

Allatt itu Maha Halim, menguahui segala apa )ang dirahasiakan. Mengetahui
keadaan manusia, baik png telah lalu maupun png akan datang. Mengetahui
segala sesuatu png rcrjadi sebelum malaikat dan rasul-rasul itu dijadikan, dan

mengeahui apa )ang akan terjadi setelah malaikat dan rasul-rasul itu leryap.

W ilalloilti turja'ul urnuur : Dan kqada Allahlah diksttfulilan segala
utusan.

IGpada Allahlah segala urusan dikembalikan di hari kiamat kelak. Tidak
ada perintah dan tidak ada larangan dari seseorang selain dari Allah. Dia akan
memberikan pembdasan kepada masin-masing manusia merurut amalanrya. Yang

baik dibalas dengan pernbalasan png baik dan yang buruk dibalas dengan buruk
pula.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan, walaupun dalil-dalil png menunjuk
kepada keesaan Allatl iar sangat terang dan jelas, ditambah nikmat png diqrahkan,
para musyrik tetap saja meryambah berhala. Apabila mereka diajak mengamalkan

agama 5alg benar, wajahrya justru tampak merengut, bahkan hatinla menjadi
gusar, serta ingin menlcrang orang-orang png mengajaknp. Kata Allah, neraka
png akan mereka masuki lebih besar daripada kegundahan dan panasrya hati
png mereka derita sewaku mendengar pembacaan tyat-ayat Allah.

IGmudian Allah menjelaskan bahwa orang-orang musynk tidak me-rw' zhim-
kan (meng4gungkan) Allatr dengan sebenar-seberurnla. Allah telah memilih di
antara malaikat dan dari manusia orang-orang 1ang akan dijadikan sebagai rasul.

725

(77) Wahai segenap mercka yang bcriman,
nrlu'lah lamu, bcrsljrdlah lomu, den
scmbahlah Tbhanmu, scna lalsaoalan

t"?Vt;Str$'uSrVlU
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segala macam keSajikan. Mudah-
mudahan tamu mendapatlan kcme-
nangan.n.

(78) Bermujahadahlah kimu pada jalan
Allah dengan jihad 1ang benar. Dalah
png telah memilih kamu dan Dia
tidak menjadikan untukmu kepicikan
dalam beragama, laitu agama orang
tuamu, Ibrahim. Dialah )ang telah
menamakan tamu dengan orang{nmg
muslim sejak dahulu dan dalam Kitab
ini, supap Rasul itumenjadi salsi aas
dirimu. SupaF kamu semua menjadi
saksi atas segenap manusia. Diri-
kanlah sembahyang dan berikanlah
zakat seita berpeganglah tamu dengan
tali Allah. Dialah Thhanmu, maka
Dialah sebaik-baik pemimpin dan
sebaik-baik penolong.

,€JArl*V:$rVtr?g
e#13

ffir6\,y4#bt,twr
:#{LUb,Arffik6
'55;"),ltStbY;trd;.\

:&tw3#)tt*)yi;,'.,3
.ie|*,o$jeT$vfss

;'-J";;"buv"*rrfit;u
&r6re"y;St.*+

TAFSIR.

Yaa ayyuhal la4ziitu aamanur lu'uu was judua wa'buduu mbbakum waf
'alul klwim h'allakum tutlihurn : Walwi segenq merekayang beriman,
ruht' lah l(ornu, benujudlah kamil, dan semfultlah Tltlwnnu, s erta labarulant
s egala maantn kebaj ilen. Mudabmudalwt lrarna mmdq atlant lremcnangan.

Watlai mereka yang beriman kepada Allah, kitab-kitab-N1a, rasul-rasul-Np
dan kepada hari kiamat. l,xf,sanakanlah sembahprgmu dengan sebaik-baikrya
dan sembahlatr (taatilatr) TUhanmu dengan mengikuti semua perintah dan menjauhi
semua larangan, serta melaksanakan segala macam kebajikan karena kebajikan
sendiri, baik kebajikan itu kembali kepadamu maupun kembali kepada umum
manusia seperti menghubungi (silanrahim), berbakti kepada orang nra dan berbudi
luhur, supala kamu mendapat kemenangan dan memperoleh pahala dari Tbhanmu.

Alat ini adalah suatu alat png mencakup segala macam keutamaan png
kita digerakkan unnrk menjalankannla. Sembatrpng adalah suatu ibadat, dan

ibadat adalah suatu kebajikan. IGsemua itu kia lakukan semoga kia mendapatkan
kemenangan.

Wa jaahiduu fillaahi lwqru jihaodihii : Bermujalndaltlah kamu pada
jalan Allah dengan jilrudyang benar.

32 Kaidsn dengan S.2: al-Baqarah" 25, 185; S.5: al-Maailah" 6.
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Bermujahadahlah kamu untuk membela agama Allah atau untuk membela
Allah aau karena Allah dengan jihad png benar dan tulus ikhlas karena Allah.

Kita diperintahkan untuk bermujahadatr menentang nafiu-naftu kia sendiri,
menentang musuh-musuh kita dan menentang lauan-lauan png jatrat untuk
mengembalikan mereka kepada jalan lg lurus, dengan jalan mcnyuruh makruf
dan mencegah munkar.

Al-Qur'anul lGrim memotiwuti kita untuk mengikuti perintah agar kita
mengerjakanperintah-perintah itu dengan rasa seffrng dan dengan mengharapkan
pahala dari Allah.

fluwaj taboakurn : DialahWry tetattmemitih kanu.

Dialatr )ang telah memilih kamu dan mengkhususkan kepadamu rasul png
paling mulia dan memberikan kepadamu spriat )ang paling sempurRa.

Wa maa ja'ab 'alaikum fr diini min lwmj : Dan Dia tidak menjadilwn
utlulotu kqicikot dalam berugatru.

Whlaupun Allah membebani kamu dengan qariat, tetapi tidak menjadikan
untukmu kepicikan dan kesempitan dalam beribadat. Allah melapangkan jalan
dan mengadakan kemudahan-kemudahan. Jika kamu tidak memperoleh air untuk
berwudhu aau mandi junub, maka bertalamumlah. Demikian puld diperbolehkan
bertalamum bagi orang png sedang sakit atau sedang bersafar. Pada waktu kita
sedang sakit atau dalam bepergian, kita juga diperbolehkan berbuka (tidak
berpuasa), bahkan kita dianjurkan berbuka puasa. Baru setelatr sembuh dari
sakit atau kembali dari safrr (prjalanan) kita diharuskan berpuasa. Apabila kia
tidak sanggup berdiri untuk bersembatrpng, maka bolehlatr kia bersembatryang
sambil duduk, bahkan boleh dengan berbaring jika tidak mirmpu dengan duduk.
Allah juga membuka pintu tobat untuk kita dan menspriatkan beberapa kaffarat
dan diperbolehkan kita membapr dipt (uang denda) sebagai ganti qisas (hukuman
ma$, apabila si wali dari terbunuh (korban) mau menerimanla.

Millota abiikum ibruthiima : Yairu agano omng tuorut, Ibmhim.

Ikutilah agirma orang tuamu , agmnalbrahim, suatu agama png lapang (ong-
gar) dan mudah, lang tidak mengandung kepicikan-kepicikan atau pikiran sempit.

Euwa sanuruohnnul muslimibu min qablu wa fii tateoo : Dialah
WW teW menamatant lwnu dengan omng-ofirng ruslim sejak dahulu dan
d4lCIn Kitab ini.

Mengenai penamaan dengan rlamamuslim, ada lang mengatakan dilakukan
oleh Ibrahim, tetapi ada juga menptakan batrwa prry memberikan nama itu
adalah Allah sendiri. Tbgasnla, kata'dra" di sini bisa dirujukkan kepada Ibrahim
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dan bisa pula kepada Allatl. Ibn Abbas merujukkan kata 'dia" di sini kepada

Allatl. Fendapat inilatr prry dikuatkan oleh Mujatrid, Ibn Jarir, dan Ibn Katsir
dalam kitab tafrirn1a.

Ii yakwrur rusuiu syahiifun 'alaihott wa t*utunan syuhadta< 'ahn
,tats : Supaya Rasul itu msliadi sah,i aus dirimu. Snpoya lunw semtm

menjadi saksi ons segenq manusia.

Allah menjadikan kamu sebagai umat png imbang (moderat), yang adil,
png keadilannla juga diakui oleh umat-umat lain adalah supala Muhammad
menjadi saksi atas dirimu pada hari kiamat. Selain ina supala kamu menjadi
saksi atas segenap manusia bahwa rasul-rasul mereka telah meqampaikan segala

perintatr Allah kepada umatn)a, sebagaimana Muhammad telah meryampaikan
perintah-perintah Allah itu.

Adapun jalannp umat Islam menjadi saksi aas segenap umat nabi png lain
karena umat Islam tidak membeda-bedakan antara seorang rasul dengan rasul
png lain. Di samping inr, keadaan mereka juga diketahui dengan baik oleh umat
Islam melalu al-Qur'an. Berdasar logika inilah, maka dapatlah diterima kesaksian

umat Islirm terhadap umat-umat png lain.

Fa aqiimush slubaa wa aatuz ztkatu wa'ta-shimuu billothi huwa
maulaakum : Dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat serta
beryeganglah karnu dengantali Allah. Dialah Tfulwntntr.

Sambutlah nikmat-nikmat )ang telah diberikan oleh Allah kepadamu dengan

mensyukuri-Np dan dengan menunaikan segala hak-Np atas dirimu. Di antara
ketaatan png paling penting adalatr mendirikan sembalrpng png menjadi tali
penghubung antara kamu dan Allah, sera mengeluarkan akatyarry menjadi tali
penghubung antara kamu dengan semma kamu. Berpeganglah kepadaAllah dalam

semua urusanmu, sebab Dialah png mengendalikan segala urusan manusia.
Atau memohonlatr kepada Allah supala kamu dipelihara dari perbuatan berdosa
dan diampuni dosa-dosamu.

Fa ni'mal mauloa wa ni'man rr,qhiir : Maka Diatah s ebaik-fu* p antnpin
dan s ebaik-baik p ernlong.

Allah itulah sebaik-baik pemimpin )ang mengendalikan segalaurusan hamba

dan sebaik-baik penolong. Apabila Allah menjadikan seseorang sebagai walinla,
niscaSa orang inr akan diberi sqala apa png dipeAukanrya. Apabila Dia moolong
seseorang, niscala Dia meninggikan orang itu di atas semua orang )ang
menentangnla.



luz l7 S\ra 22: al-Ilaii 27 t9

KESIMPULAN

Dalam ayat-{yat ini Allah menjelaskan beberapa spriat dan beberapa hukum

)ang umum.
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xxlll
AL-MU'MINUUN

(Onng-onng Berlman)

Diorunkan di Mekkatr sesudah surat al-Anbilaa', 118 alat

Seiarah ntnrn
Ada riwEat png meryabutkan bahrva sebagian satrabat beranp kepada

Aisph: 'Bagaimana perangai (akhlak) Rasulullah saw. itu?" Jawab Aisph:
'kralgai Rasulullah adalatr al-Qur'an." Aislah kemudian mernbaca Eat I sampai

10 surat ini. "Beginilah perangai Rasulullah," kataqa.

DiriwaSatkan oleh Umar ibn al-Ktraththab: 'Apabila turun sesuatu watryu

kepada Rasulullah, maka terdeogallah suara seperti suara lebah. Maka kami pun

berdiam sejenak, lalu Rasulullah mengfadap kiblat, seraJa mengangkat kedua

tangannla, dengan membaca:

W*:roW;"iiiVi(rW*;eF,C:;Sii6;i'a$
'9rrt:

"Wahai Tfuhanku. Tanbal*anlah muk*u fun ianganlah Englcau kumngi,
nwliakanW afu dan jangan Engkau hitnkan, berikmlah sesuatu lupadafu datt
jangat hgkau tidok trunbei sestntu, trbtnokan afu aus omtg lain dotianganlah
Engkau nungutannkat omng lain atas drifu. Ndlailah kani fut gembirukanW
karni.'

Setelatr io Nabi memberitattu bahwa dia baru saja menerima watryu. 'Tblatl
turun kepadaku 10 a5at, baran8siapa melaksanakan kandungan (maknanp),
masuklah dia ke surga,'ujarqa, serEa membacakan 10 a5at pertama dari surat

al-Mu'minuun png baru sa1'n diterimanp itu. (II.R. Ahmad dan at-Ttrrmudzi).

Iqitan dengan Surat Sebelumn5a

hrsesuaian surat ini dengan surat png telah lalu ada dalam beberapa masalah:

Peranu: surat )ang telah lalu ditutup dengan suahr firman png ditujukan
kepada para mukmin, lang isirya menyuruh sembattyang, memberi ztkat, dan
mengerjakan segala kebajikan supala mereka mendapat kemenangan

fteberuntungan). Pada permulaan surat ini Thhan menandaskan kemenangan.
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Kcdn: dalam dua surat iar (al-Mu'minuun dan al-Haii) sama-sama dijelaskan
tentang penciptaan pertama makhluk, dan hal itu juga sebagai dalil untuk
kebangkitan manusia dari kuburqa dan hari bertumpulrya segenap manusia
pada hari kiamat.

Ketiga: dalam kedua surat dikemukakan tentang kisatr nabi-nabi png telatr
lalu beserta umat masing-masing untuk menjadi ibarat dan pelajaran b4gi kita
sekarang.

Keempat: dalam kedua surat dikemukaka[ dalil-dalil png menunjuk kepada
wujud Allah dan keesaan-Np.

J
I

I

l
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726

Dangan (menyebu) nama AlWtyang MaIw Pemumh,

yang seruntiasa mencumhkan mhmol-w

(1)

(2)

Sungguh telah memperoleh keme-
nengan semrn orang mukmin.t

Yaitu mereka yang khusyuk dalam

sembahpngnya.

Mereka yang memalingkan (men-
jauhkan) diri dari segala sesuatu png
sia-sia.

Mereka png mengeluarkan zal'r:aErfa.

Mereka lang memelihara kemaluan-
nla.

Kecuali terhadap isteri-isterirya atau

budak-budak png dimilihnP; maka

dalam hal ini mereka sesungguhrya

tidak tercela.

Barangsiapa lang mencari lebih dari
yang ditentukan, maka merekalah
omng-onmg png melampaui batas.

Dan mereka png memelihara amanat

dan janjijanji png dijalinnYa.

Mereka yang memelihara sembah-
yangnla.

Merekalah yang menerima warisan.

(Yakni) mewarisi surga Firdaus;
mereka ini kekal di dalamqa.

d'tglr{t:S
%;,rg{r$4"pr"s'

dr,:#;AtJit'u'$v(3)

(4)

(5)

(6)

(e)

(10)

(11)

a'ol,S;{Xy;,r56

dl,rWs;A_t'u$a
"i#giiqKtaiLqYiWL

ea-"{:*

6.0;,6b'd{i6d}i5iE)#(7)

(8)

t Kaidon &ryan S.7O: al-Ma'aarii; S.24: arNrnr; bryian scnl S.2: al-Baqarah; S.2: al-

Baqarah, n; bagirm awal dan bogirn alfiir S.8: al-Anfaat bogian ahir S.49: al-Hujuraaq S.25:

affurqaan; S.32: as.sajdah: S.58: at-Mujaadalafu S.9: at-Tanbah" 7l-72; 5.33 *Atuaub' 23-

?l; 5.63: al-Munaafiqun: 5.109: al-Kaafiruu.
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TAFSIR

@d altatul mu'minuwt : sunggutttelalt menperuleh kemawtgwt semw
orung mubnin.

Allah memberikan kemenangan kepada semua orang mukmin. yaitu orang-
orang )ang telah disiftti oleh Allatr dengan enam sifrt sebagaimana difirmankan
berikut ini:

Alla4ziitu hum fii shaloatihim khaa-syi'utn : hitu mercka yng ldrusyuk
dalam sembaltpttgnry.

Pertama: mereka png ketika melakukan sembarrprg, anggota tubuhrya
tenang dan jiwanp khusyuk. Diriwayatkan oleh al-Hakim bahwa Nabi
bersembatryang dengan memandang ke langit (aas). Ictika a5at ini diturunkan,
Nabi mengalihkan pandangannya ke tempat sujudnla.

Berkatalah al-Hasan al-Bishri: 'Kekhusyukan para sahabat (saat
bersembahpng) adalatr di dalam hati. oleh karenanla, mereka pun memejamkan
mata drn merendahkan tangannla."

Ktrusyuk adalah suatu sikap frrdhu png diwajibkan di dalam melaksanakan
sembahpng, mengingat beberapa penl,ebab di bawatr ini:
1. untuk bisa mematrami (merenungkan) apa )ang dibacanya. Memahami apa

png dibacanp tentulah dengan mengetahui maknanla.
2. untuk mengingat Allah dan menumbuhkan perasium takut kepada an@man-

ancaman-N1a.

3. untuk mewujudkan munajat @erhubungan dengan Allah) yang sebenar-
benarnla. orang yang bersembatrrang berarti sedang bermunajat @erbicara)
dengan Allah. Berbicara dengan Ailah tidak akan dihargai (diperhatikan),
apabila keadaan hatinp lalai atau tidak khusyuk. oleh karinanla, para ulama
berkaa: 'sembahlang )ang tidak khusyuk bagaikan tubuh yang tidak
berjiua."
I(husyuk dalam sembahpng akan diperoleh oleh orang )ang mer{alankan

sembahpng dengan membulatkan jiwarya dan melepasun aiii oari png selain
sembahlang. IGtika itu, yang terdapat dalam hati dan jiuanp rranrran
sembahpng, sehingga sembatrpng bisa menjadi penawar untuk mewu.luotan
ketenangan jiwa.

Di antara tanda-tanda khusyuk adalah tidak berpaling (menoleh) ke kiri atau
ke kanan, tidak menguap, tidak menutup mutut oengan tangan, tidak
mempermainkan jenggot atau tidak mengerjakan sesuatu png mat utr. segala
sesuatu png kita kerjakan sewaktu bersembatrlang png mimbuat kita lalai
memikirkan hikmah dan matsud sembahpng aoaarr meniadikan sembalrpng
hanplah seperti kerangka png tidak berjiwa.
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IGtika melihat seseorang bersembahpng dengan memegang-megang
jenggotrya, Rasulullah berkata:

" Sekirunya lnti onng yang benembaltytrg itu teturtg, tentulah tenang pula orygon
tubultnya."

Walb4ziirwhum'arril lagh'vi nu'riflhuun : Mercka Wg menalinglan
(menjanhkan) din dari segala s?suatuyttg sia-sia.

Ikdn: mereka png mer{auhkan diri dari segala sesrptu png tidak berftedah

dan segala per.nbicaraan fang tidak berharga, seperti berdusta, memaki=maki,

dan kata-kata lain png sia-sia.

Mukmin pn! sebenar-benarrya selalu menjauhkan diri dari pembicaraan

png batal dan dari segala perbuatan )ang tidak memberi kebajikan. Dia merasa

berat menjalankan tanggUng jauab png harus dipikulrya dan berat melaksanakan

keuajiban )ang terletak di atas pundakrya. Dia merasa dirinp ditugaskan unilk
memelihara amanat. Karenanla, dia merasa belum puas jika belum meryelesaikan

atau menunaikan amanat inr, sehingga dia tidak mempuryai wakru unuk bermain-

main dengan menjalan pekerjaan png sia-sia.

Wal b4ziitw hwt liz rtkooti faa'iluun : Mercla yang mengelrurlant

Zqkofiya.

Ketiga: mercka )ang menyucikan hartan:a dengan menunaikan zakat. Menurut

lahiriatr alar ini, png dimaksud dengan zakat adalatr memberikan nafkatl (infak)

di jalan Allah, bukan z*at yutg telah ditentukan nishab dan jumlahnya (zakat

vajib, maal atau fitratl). Takatyallrg demikian itu baru difrrdhukan pada tattun

kedua Hijriah. Di Mekkatr, umat Islam diperintahkan berinhk di jalan Allah
secara mutlak. Dalam surat al-An'aam, T[han menegaskan: "Dan berilah haknp
pada hari meqgetamnla (panen).'

Wal b4ziitu hunt lifuruajilhim lutfizltwtn. Illaa 'alaa azwaaiihim au
ma nuhkat aimaaruiltam ta imalum glwim maluttmiin : Merelayang
manelilam Xcnatuaruya, keanli terlwfup istei-isterilrya dau budak-bufuk
yailg dimilikfuya; nwkn datam twl ini mcrcka sesunggututya tidak tercela.

Keempa:mereka yatlg memelihara kemaluannp dari perbuaun haram (zina),

tidak menjerumuskan diri ke dalam perbuatan png dilarang oleh Allah. Tidak
mau mendekati (melakukan perseobtfian) kecuali dengan isteri png telah
dihalalkan untuk mereka (sah) atau budak-budak mereka )ang tertaqan dalam
peperangan.
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Orang png mendekati atau melakukan persetubuhan (seksual) dengan
pasangan png dihalalkan oleh Allah tenru tidak dicela

Fa nmika-ghmwamol dualilafa ulaalka hwnul ,oa4uun : funng
siqa yng mqmri lebih don yang ditouukan, nrakn merckaWt orury-
orutng yang melanpaai baas.

Siapa png meqggauli selain isterinp dan budak-budak png dihalalkan
baginla (sewaktu perbudakan belum dihapuskan), maka dialah orang png
melampaui batas. Demikian pula peremprun png melakukan persetubuhan dengan
lelaki png bukan suaminla lang sah, jugamerupakan perbuatan png melampaui
batas.

Wal b4ziitu hum li amoanutihim wa 'ahdihim ,aa,uun : Dan mercla
yailg memelilwm murufi dan j anj i-janji yang dijalinnya.

Kelima: mereka yang apabila dipercayai dengan suatu amanat tidak
mengkhianatinla. Mereka atan men5ampaikan aau menjalankan amanat itu kepada
png berhak. Apabila membuat perjanjian, mereka akan melaksanakanrya dengan
baik. Meryalahi janji adalatr siht orang munafik, seperti png ditegaskan oleh
Nabi dengan sabdarya:

.'sqhnib ,,fijEr Gr6y, *Ka s:$y,,L$:gt3lr il- r

" Tanda omng ruowfik afu tiga macarn, yaitu: l. Apabita berbicam dia berdtsta;
2. Apabila berjanji diamenyaWinya; dan 3. Apabila dipercayai sntuamatut dia
berkhiatut."

Wat h4ziiru hum 'alaa slwtlawaatihim yuhaafi-zltuwt : Mercla ymg
mernelilam senbahyangtya.

Keenann: mereka png selalu menjalankan sembatrpng, melaksanakan pada
waktu-wattu png ditentukan dengan memelihara slarat, adab, dan rokun-
rukunnp.

Allah memulai surat ini dengan menjeraskan masalatr sembatrpng GhalaD
dan mengattririnla juga dengan minerangka'n masalatr sembahpng. nalni untut
menunjukkan bahwa sembahpng merupakan suatu ibadat )aqg sangat utama.

Bersabda Rasulullah saw. :

.';\1Ar6Gt*srlerrtft $;r jlf;y

lr
1,

l
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"Berlohr lurusloh kotu fur, kanu sekali*ali tifuk fuWt nunghiungnya, dan

ketohuilolt Mwa sebaik-baik analawru afulah senbalryang.'

Utooika hanul waan4sutor. Alb4rihu yarisunrul firdausa hum fiilrao
tttodidtttnt = Mercka.lah yang nunerinw warisail, yahi nantarisi surya

Firdatu; mercka ini kel@l di dalaww.

Orang-orang mukmin png memiliki siftt dengan siftt-siftt utama seperti

telah diterangkan itulatr orang 1ang la5ak menduduki martabat surga )ang paling

tinggi sebagai pembalasan atas amal dan perbuatannla png terpuji selama hidup

di dunia. Mereka kekal berada di dalam surga untuk selama-lamarya. Inilatl
siftt-sifrt lang membentuk kepribadian seorang manusia.

KESIMPULAN

Dalam alat-ayat ini Allatr menjelaskan sifrt-sifat oreng mukmin png
memperoleh kemenangan (keberunungan).

727

(12) Dan sungguh Kami rclah mcnjadikan
manusia dari tanah png bersih.,

(13) Kemudian IGmi meitjadikanrya air
mani (sperma) png disimpan dalam
tempat yang kukuh (rahim perem-
puan).

(14) IGmudian dari air mani itu lkmi
menjadikan segumpal darah, lalu
me4iadi scpotong daging, dan dari
dagrng itu IGmi jadilan tulang dan
ndang IGmi btmgh$ dengan drFng;
kemudian Kami menjadikannya
makhluk yang baru (manusia yang

sempurna). It{aha Suci Allah scbagai
kncipta yang paling baik.

(Ifl lfemudian, scsudah itu, kamu akan
mcnioggal.

6*1"1{5C#,AlrW1k,

6#$+1&',(E?

"\#1it3t1lg$;illfuWl

&4'lr:^s:&rt

2 Kridm dongm S.7: iffi, 17-18; 3.96: rt''Ahq; t$im s*rl S.22: al-Ilqii; bTi.n dfrir
S.4O: GhrGr; dq, S.4li; rl,Jeetri:nh.
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(16) Sesungguhnya pada hari kiamat
kelak, kamu akan dibangkitkan
kembali.

(17) Dan sungeuh, IGmi telahmclfadilan
di aasmu jatan tujuh langt dan IGmi
tidak lalai menjaga makhluk IGmi.r

(18) I(ami telah menumnfian hujan dari
awan menurut kadar keperluan, lalu
IGmi tcmpatkan air itu tersimpan di
bumi; dan sesmgguhqa Kami benar-
benar berkuasa untuk melenpp-
kannJla..

(19) Maka, dengan air itu IGmi men-
jadikan beberapa kebun kurma dan
anggur png indah-indah. Bagimu, di
dalamrya banyak buah-buahen dan
dari sebagian buah-buahan itulah
kamu makan.

(20) I(ami meqiadikan untukmu pohon
zaitun yang tumbuh di Thursina 1aqg
mengandung minyak untuk meng-
goreng (makanan) bagi semua orang
png makan.

(21) Dan sesungguhnya, bagimu pada
binatang-binatang temak ifi t€ndapat
ibarat (pelajaran). IGmi memberimu
minum sesuatu dari penrt binatang
(air susu) dan bagimu ada beberapa
manfaat, di antaranya kamu me-
makan dagingnlu.

(22) Y,,amt (uga) dapat mempergunakan-
nya untuk kendaraan (angkutan),

. sebagaimana kamu dapat menaiki
perahu.

$"'tulli;:,q"W,

a,ga|N$;iii;#<1s:{.";,5
Gi.r;kuqi{$eva;fi1

6;*j$t;i:.t3tt

66j#e$Viqfi

U"l

TAFSIR

wa laqad lrlulaqrul insoaru min sulaaluim min thiin : Dan sungguh
Kani telah menjadikott manusia dai taruh yng benih.s

3 Kailbo dongan bogian au/al s.5l: adz-Dzaartnaq s.6'l: atMulq s.42: asy-syurra" 29.

, . ' Kaidon d€ngm S.15: a[.Hi[ dm S.97: a[Qadr; S.95: at-Trin; 5.6: al-An'aam; 5.16: a+
Nahl; begisn ahir S.4O: Ghaafir krta sysdarah - pohm hnr

5 Kaitlqr dengan 5.86: atbTbaariq, G7.



luz 18 $rra 23: al-Mu'minuun 2729

I(ami telatr menjadikan manusia dari saripati tanah. Segolongan atrli ta$ir
meryatakan bahwa png dimatsud dengan manusia di sini adalah anak Adam.
Mereka berkata: 'Nuthfih-nuthfth itu adalah darah p4g berasal dari makanan,

baik daging maupun fimbuhan. Tlmbuhan itu berasal darizat-zat png terdapat

dalam tanatr Oan air. Karena itu, manusia itu sebenarnla berasal dari saripati
tanah, png kemudian berproses melalui air mani (sperma)."

Ada png berkata batrva png dimaksud manusia di sini adalah Adam dan

anak-anak keturunannya, bukan Adam saja dan bukan anak keturunanrya saja.

Adaln dicipakan oleh Allatr dari tanatl liad Anak keturunan Adam dijadikan dari
air mani, air mani berasal dari darah, dan daratt berasal dari makanan, baik
makanan dari batran baku tumbuhan ataupun daging, dan keduarya berasal dari
tanatr (buml). Jika demikian halnla, maka manusia mutlak dijadikan dari tanah

sebagaimana )ang telah dinashkan oleh alat itu sendiri.

Tbumma ja'alruaht runh-fatan fii qarwrim mtkiin : Kemudian Knrni
meajadikamyd air mani (ryernu) yttg disimpan dalam tonpat yang fuhth
(mhim perempwry.

I(ami menjadikan anak keturunan Adam (manusia) itu dari nuthfah png
ditempatkan dalam shulbi (tulang sungsum) aph, png kemudian dimasukkan ke

dalam rahim si ibu. Setelah bertemu dengan sel telur si ibu, maka terpeliharalah
dalam ratrim menjadi bayi sampai hari kelahirannp.

Tbwnma kh,abqwn runh-fata 'abqatan : Kemudian dari air mani iru
Kani maqjadikan segnnpal damh.

IGmudian IGmi ubah air mani itu menjadi darah png beku.

ru khalaqrul'abqata mudh$unn : Laht mmi adikanry sqotong dasing.

Daratr png beku itu kemudian IQmi jadikan sepotong daging sekadar sekali
kunyatr png belum mempuryai sesuatu bentuk.

Fa kluloqul mudh-ghan 'iqlumwn : Dan dari daging itu Kami jadilan
tuhng.

Daging segumpal itu kemudian berkembang menjadi tulang. Kami
membedakan bagian-bagianrya. Unsur png masuk ke dalam pembenurkan tulang
IGmi jadikan tulang. Unsur-unsur png masuk ke dalam pembentukan daging
ICmi jadikan daging. Tlap unsur berbeda dari unsur png lain.

Fa kasaurul'i-zhaanu lahrw : Dan tulug Kani bungfus dengan daSW.

Alldr menjadikan daging itu sebagai pembungkus tulang. Demikian pula
Allatr membungtus tulang itu dengan olot-otot.

I
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Tironnu ansya'noaltu klwlqan u*haru : funudiort fami mqti aAi*gn W
nuWthtk Wtg banr (narusia yans sanpuma).

Kami kemudian menjadikan makhluk lang baru, yang berbeda kejadianqa
dengan makhluk )ang peruma. Yaitu Kami jadikan bisa mendengar, bergerak,

bernafas, dan bekerja. Hal itu terjadi setelatl Kami meniupkan roh ke dalamrya.

Fa tafuarukallultu aluarul khaoliqiin : Malw $.tci Allah sebagai Potcipta
yang paling baik-

Maha Suci Allatr Yang Maha Besar kekuasaan-Np. Allah itu sebaik-baik

)ang merencanakan sesuatu dan membentuk rupa sesuatu.

T\wnma inrukurn fu'da dutlika la nayyiuun : Ksnudion, sesuddt itu,
katnu alwt mminggal.

Selain diberikan roh png membuat manusia tumbuh dan lahir, Atlah juga

memberikan umur sesuai dengan ketentuan masing-masing dan dalam baas umur
tertentu dia meninggal.

Tbumma hmahon yawrul qiyoanwi tub'alswtn : Sannggulvtya pada
lwi kianwt kelah kamu akm difungkitkan lenfuli.

Pada hari kiamat kelak, manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnla
unftk menghadapi penghitungan amal (dihisab) dan diberi pembalasan: surga

atau neraka. Ini semua menunjukkan adanla kodrat (kekuasaan) Allah png
sempuma. Sejak manusia dijadikan dari saripati anah sejak lahir, hidrp, meninggal
sampai dibangkitkan kembali dari kuburrya, )&19 kesemuarya melewati sembilan
tahap.

Wa laqad khalaqnaa fauqakum sab'a tlwrua-tqa : Dan suttgguh, Kami
telah mmjadikan di ansmu rujuh jalm langrt.

Kami benar-benar telah menjadikan di atasmu tujuh jalan langit )ang berlapis-
lapis dan imlah orbit yang dilalui oleh bintang-bintang png terkenal pada masa
datulu. Para ahli ilmu bintang sekarang juga telah memperoletr (menemukan)
beberapa planet png lain.

Wh moa krmnu 'anil klulqi glutffin : Dant Koni tidok lalai mmjaga
nuWtluk Kani.

Dan Kami (Allatr) tidak lalai menjaga makhluk )ang tclatr Kami ciptakan,
baik png berada di langit )ang nrjuh itu maupun yang lain-lain, karena semua
bintang png beredar dalam hlakrya itu berjalan menurut aturan png sudatr
ditennrkan. Seandairya IGmi membiarkan bintang{intang png jumlatrn}a nilusao
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ribu itu beredar tidak beraturan, tennrlah akan terjadi benturan dan akan rusaklah

atam ini.

Kami menjadikan langit untuk kemanftatan manusia dan Kami terus

memperhatikan kemaslahaEn mereka. Meqgenai langit png tujuh dalam alat

ini, aia png berkata adalah frlak png merupakan tempat beredarrya sekumpulan

Uintang @lanet) png terdiri dari matahari dan bintang-bintang png berada di

bawatr kavasanrya, )ang masing-masing saling menarik dan berputar di bawatt

f^or*"1.. Oemitian tumpulan binang-binang itu, sehingga semuanla menjadi

tujuh falak. Itulah y6ng dinamai 'langit tujuh', )ang semuanla menjadi salatt

satu bagian dari alam tinggi.

ekan tetapi apabila kita memperhatikan nash-nash al-Qur'an png terdapat

dalam beberapa surat, maka nash-nash itu memberikan suatu pengertian bahwa

langit itu suanr maddatr png padaqa terdapat bintang-bintang dan harya Allah

png mengetatrui wujud dari maddah itu.

Datam ayat ini dikatakan Ojuh jatan, sedangf,an dalam alat tain dikatakan

tujuh lapis, ["r"na langit terdiri dari berlapis-lapis dan masing-masing lapis

mempunyai jalan sendiri-sendiri.

Ada juga png mengatakan, dinamai jalan )ang tujuh karena langit merupakan

jalan yang dilalui malaikat.

wa arwlnat minu samui mo44m bi qafurin ta asknmulta fil ar'

tthi -- Kani tefu merwrunlanr lutian dari awan menurut kndar kqerltmn,

lalu Kanitenpatkot air intenimpan di bumi'

Kami menurunkan hujan dari auan kepada siapa png I(ami kehendaki

menurut kadar yang ditentnkan sesuai dengan kemaslafuatan. Apabila hujan itu

turun ke bumi, maka meresaplah air hujan ke dalam tanatl dan terbentuklah

danau-danau dan sungai-

wa innaa ,alot dzduabim bittii la qaadirwn : Dan sesmggulutya Komi

berur-bqur berlansa wnk melenyq koruqn'

Kami sesungguhnfa berkuasa menghilangkan air itu, sebagaimana Kami

berkuasa menurunkannya. Kami dapat menahan hujan dari langit atau

memindahkanrya ke tempat lain, ke tempat )ang tidak memerlukan air hujan'

IGmi juga bisa membenamkan air itu ke datam perut bumi, sehingga qang Ak

,.*p, mengambil kemanfiatannla. Tetapi karena kelernbugn l(ami, mala f(ami

menuruntan tepadamu air tauar dan Iqmi menempatkailIla dibagian permukaan

bumi, selain l(ami menjadikan berbagai mata air yang terpencar, sehingga kamu

dapat memanfratkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik untuk

air minum ataupun menyiram tumbuh-tumbuhan.
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Fa an-sya'noa lokun bihii jannutim min n*hiiliw wa a,noabin = Maka,
dengan air itu Karni mmjadikan beberrya kebm htrma dan anggur yang
indabindah.

Dengan air hujan itu l(ami nrmbuhkan pohon-pohon kurma, anggur dan
lain-lain dalam kebun-kebun )ang indatr. Ttrmbuhan png disebut di sini hanplah
kurma dan anggur, karena kedua tumbuhan itulah png sangat dikenal di negeri
Arab sejak zaman dahulu.

Iafum fiihaa fawoakiltu ka4siiratw : Bagimu, di dalarnnya funyak hnh-
brulan.

Dalam kebun-kebun itu selain menikmati buah kurma, kamu juga
mendapatkan buah-buahan lain png baqak png dapat kamu pergunakan.

wa minlna tt'ktthnn : Don dai sebagiut hnlbfuartan itutoh temu malant.

sebagian dari tanaman-tanarnan png tumbuh daram kebun-kebun itu kamu
bisa memakannp dan kamu dapat menjualnp untuk memenuhi kebutuhan
hidupmu.

wa syajarutan takh-ruju min thuurisainaa+ tamhrta bid truhni wa shib-
ghil lil aakiliin : I(nmi menjadilan untulonu pohon znitunyang rumbuh di
Tlwniru ymg mmgandmg minyak wxuk meng gorcng (rnal@run) bagi semaa' ofttttg yang malant.

Kami menjadikan untukmu pohon zaitun )ang tumbuh di bukit Thursina,
png menghasilkan buah dengan mengandung minlak png dipergunakan untuk
menggoreng, di samping untuk keperluan-keperluan png lain. Bahkan minpk
zaitun itu juga menjadi obat berbagai macam penlakit dan khasiatnp lebih hebat
daripada minpk samin.

Wa inru lakum fil an'aami b 'ibwan : Dan sesunggututya, bagimu padn
binatang -birutang t erruk iru t erdap u ifumt @ elaj arur) .

Binatang-binatang ternak png Allatr menjadikannp untuk kita dan png
ditundukkan untuk kepentingan kita adalatr unta, sapi, dan domba. pada air
susunla terdapat ibarat png mendalam. Air susu itu berasal dari darah png
terbentuk dari makanan dan kemudian menjadi minuman png sangat lezat (segar)
rasan)a, selain menyehatkan tubuh.

Nusqiiktt tt mim maafii bu4huunihu : I{arni memberimu minum sesufiu
dari perut birunng (air susu).

Kami menjadikan air susunla sangat bermanfrat brgimu, dapat kamu jadikan
minpk samin, keju, mentega, dan lain-lain.

I
r
:
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Wa lahm fiilua manttfi'u ka4siirutun : Dant bagimu ada beberupa

manfaat.

IQmu juga dapat mempergunakan bulurya untuk membuat pakaian dan

selimut pada musim dingin. Bahkan kamu juga dapat mempergunakan untuk

membuat kemah-kemah di padang gurun.

W mhhaa ta'hduun : Di afiarunya lannu memnlant dagingnya.

Kamu dapat memakan dagtngn)a setelah binatang iu disembelih. Sebagaimana

kamu dapat mengambil manftat binatang-binaAng tersebut senaktu masih hidup,

kamu dapat pula meryembelihrya untuk dimakan dagingnp.

Wa 'ahiltot wa 'abl tulki tuhmaluun : Kamu Auga) dopat memper-

gunakanry untuklendaruan (anghttan), sebagaimarw kamu dqat meruiki
perulu.

Kamu dapat menunggangirya dan kamu dapat mempergunakannla sebagai

pengangkut barang seperti halqa kamu memanfaatkan perahu untuk angkutan

barang. Selain itu kamu dapat pula mempergUnakanrya untuk membajak sawatt

atau ladang.

Ringkasrya, kita memperoleh berbagai macam pelajaran dan nikmat dari
pencipaan binatang-binatang ternak. IGjadian binaang-binatang inr juga menuqiuk

kepadakekuasaan Allatr png menciptakannla dan menjadi nikmat bagi kitauntuk
memenuhi kebutuhan hidup.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan tentang kejadian manusia dan

kesudatrannla. Hal ini mendorong kita untuk berperilaku atau berkepribadian
luhur dalam menjalankan tugas. Allah juga menjelaskan batrua semua makhluk
akan menuju ke suatu kesudahan, )aitu hari kiamat. Di sanalah kita diberi
pembalasan )ang setimpal.

I(emudian Allatr menerangkan segala macam kemanfiatan pqg kita perlukan

untuk kelaqiutan hidup manusia. Sesudah itu Allah menjelaskan berbagai

kemanfaatan )ang kita peroleh dari langit, seperti turunnya hujan png
menumbuhtan pohon atau tumbuhan, kurma, anggur, dan berbagai macam buah-

buatran dan pohon zaitun.

Allatr juga menerangkan berbagai nikmat png kita peroleh dari binatang-

binatang ternak.
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(23) Dan sungguh, IGmi telah mengutus
Nuh kepada kaumnya, maka ber-
katalah Nuh: "Wahai kaumku,
sembahlah Allah. Tidak ada Tbhan
bagimu selain Dia. Apakah kamu
tidak akan berBkura?"6

(24) Maka berkatalah para pemuka
kaumnya yang sudah mendarah
daging kekafirannya: 'Nuh itu
hanplah seorang manusia seperti
kamu. Dia ingin memperoleh keuta-
maan atas kamu. Seandainya Allah
berkehendak, Ennrlah Dia menunm-
kan malaikat. IGmi belum pernah
mendengar )ang seperti ini pada
masa orang tua hmi png telah lalu."

(25) 'Tradalah Nuh selain seorang lelaki
yang rusakakahya, maka nmggulah
sampai suatu saat."7

(26) Nuh berkata: 'Wahai Ttrhanku,
tolonglah aku terhadap tindakan
mereka yang mendustakan aku."

(27) Maka Kami (Allah) mewahyukan
kepada Nuh: 'Buatlah perahu di
bawah pengawasan IGmi dan mti-
nurut wahyu IQmi. Apabila datang
azab yang telah Kami tentukan dan
memancar air dari permukaan bumi
(terjadi banjir besar), maka masuk-
kanlah tiap jenis binatang kc dalam
perahu sepasang-sepasang, demikian
pula masukkanlah keluargamu ke
dalamnla, kecuali orang png telah
lebih dahulu ditetapkan kebinasaan-
nya di antara mereka. Janganlah
kamu memohon kcpada-Ifu supala

6 Kaithn deagan S.ll:
7 Kaiton dongan S.54:
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Aku menyelamatkan mereka lang
zalim; sesungguhn5ra mereka pasti
akan karam.

(28) Apabila kamu beserta omng-orang
yang bersanamu telah tenang di
dalam perahu, maka ucapkanlah:
'Segala puji bagi Allah yang telah
menyelamatkan kami dari kaum )rang
zzlim."

(29) Dan katakanlah: 'Wahai Tuhanku,
tempatkanlah aku di tEmpat yang
penuh berkat dan Engkaulah sebaik-
baik yang menempatkan hamba-
N),a."

(30) Seungguhnp, hal yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda kekusaen
Allah dan sesungguhnp Kami benar-
benar menguji kamu semua.

$4fnrg'a;;;r{t{Str,g
@lg:t;flrureo$i#r

rjqw$1d;i3;
@6ti5bgt3

@'qff,W{$alt+1rt

TAFSIR

Wa laqod anabua nuuhan ilaa qaumihii fa qoab yaa qaumi,btrdullaalw
maa lakum min ilaahin ghairul, : Dan sungguh, Kami tetah mengutus
Nuh kqada luumnya, mala berlatalah Nuh: 'Walai kaumht, sembahlah
Allah. Ttdakada Tfulwn bagimu selain Dia."

I(ami (Allah) telatr mengutus Nuh kepada kaumrya untuk menakut-nakuti
mereka dengan aab Allah png akan ditimpakan kepada mereka png mendustakan
Rasul. Nuh berkata: "wahai kaumku, sembatrlatr Allatr semata. Dialatr }ang
melimpahkan keutamaan-Np kepadamu. Tldak ada png berhak menerima ibadat
kecuali Dia. Tidak ada tuhan bagimu selain Allah."

Afalaa tattaquun : %pafuh lwmu tidakal@n bertakwa?'

Apakah kamu tidak takut azab Allah? Jika kamu takut, tentulah kamu tidak
menyembah selain Allah.

Fa qaahl mah-ut b4ziitu kafarau min qaumihii maa hu4ua ilraa ba-
slarTon mits-luhtm yuriiilu ay yatafudh4hala 'alaikum : Mala berlutalatt
pam panuka kawwryayang sudah mendamh daging kclafirunnya: ,Nuh itu
lwtyalah seoruilg manusia sqerti lannu. Dia ingin manperuleh r<eutamaan
atas l(amu."

Para pemuka kaum Nuh png sudah sangat mendalam kekafirannp serta
mempunlai pengaruh kepada kaumnp berkata: 'Nuh itu harDalah seorang manusia
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biasa seperti kamu. Dia ingin memperoletr keistimenaan dan kebesaran atas
kamu. oleh karenanla dia mengaku dirinp rasul Allah agar bisa mer{adi pemimpin
kamu."

wa laa syaa-allaahu la anzala malaa-ikatan : seandainya Allah
berlcehendalc tentulah Dia menurunkan nutaikat.

sekiranp Allah bermaksud seperti png didakwakan oleh kaum Nuh, tennilah
Dia m.engirimkan seorang rasul dari malaikat. sebab, malaikat lebih mampu
menarik perhatian masprakat. Mereka berpendapat batrwa tidak pada tempatnp
rasul itu dari jenis manusia.

Maa sami'noa bi haa4zru fii aabaa-ilwl awwaliin : 'Koni belum pernah
mendengaryang sqerti ini pada masa ofintg tw kani'yang telah lalu.,
Kami, kata kaum Nuh, belum pernatr mendengar bahwa pada masa orang-

orang tua kami juga ada seruan seperti png disampaikan Nuir, pitu tidak ai'a
tuhan melainkan Allah, tidak ada sesuatu png berhak disembatr (ma'bud) selain
Dia.

In huwa illaa mjulum bihii jinrutun : 'Tiadalah Nuh selain seomng
lelnki yang rusak akalnya.'

Nuh haryalah seorang )ang tidak warru, kaa kaum Nuh selanjutnla. semua
keterangan png disampaikan hanlalah omongan orang-orang png tidak masuk
akal. Jadi, kita tidak perlu menghabiskan uaktu untuk meherima seruan Nuh.

Fa tarubfu-shuu bihii hattaa hiin : 'Malu tunggulah sampai suatu saat. ,
Oleh karenanp, tandas mereka, tunggulatr {an mungkin tidak lama lagi

Nuh akan kembali kepada agamamu, pkni agama orang-orang tua kita.

@ala rubbin shurnii bi maa kodz4znbutn : Nuh berlun: ,,Wahai

Tfuhonht, tolonglah ahrterhadq thdalw meretayang mendtstalan aht.'q
Karena Nuh sudah tirtak mempunpi lagi cara untuk menundrkkan hati mereka

dan mengatasi perilakunp, beliau pun menyrratrkan diri kepada Allah, serala
memohon: "wahai Tlrhanku, tolonglatr aku dengan melaksanakan apa png telah
aku janjikan kepada mereka, )akni mereka ditimpa azab jika mereka terus-menerus
mendustakan aku." Allah pun memperkenankan doa Nuh, dengan firman_Np:

Fa aulwiltoa ilaihi anish tw'ilfulka bi a'yuninoa wa waltyinaa : Malu
Katni mavalryulan kqada Nuh: "Buattah peratw di bawah pengawasan
Kami dail menunfi waltyu Komi.'

t A)rt ioi Bematna deogan S.54: al-eaoar, l0; S.Z: Nuh, ZO.
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IGmi (Allatr) nemerintahkan kepada Nuh unUrk membuat perahu, ketika
IGmi akan mernenangkan dia ms kaumqa. "Buaflah peratru di baryah pengauasan
Kami dan Jibril membawa rianyu Kami untuk mengajar kamu tentang cara
membuat perahu."

Fa i4zaa iaat amrttnot wa taaru tan ruuru fos lttk fiitut min kullin
zn4jainix ruini wa arrltka ifu man sabaqa 'ahihil qaulu minltum :
Apabila daang aub yang teW Kani tentul@tt dan menuncar air dari
permulraot bumi (terj adi fu4jir besar), mala masukla nlah tiq j enis bilunng
lrc dalam perulru sq as utg-s qasang, danikian pula masuklrmlolt lrehnryamu
lce dalamnp, keanli omngyang telah lcbih dalwht drtaqfun kcbirusaawrya
di annm mcrcka.

Apabila telah datang azz;b yarrg Kami jaqiikan dan telatr terpanqr air dari
permukaan tanllh berupa banjir besar, maka masukkanlah ke dalam perahu itu
tiap jenis binatang sepasang-sepasang. Demikian pula masukkanlatr ke dalamrya
anak-anakmu dan isterimu, kecuali keluargamu png telah ditetapkan mendapat
kebinasaan, pitu isterimu dan anakmu png bernama Kan'an.

Wa loa tu-khat4hibniifil b4ziitw zhalamuuinrwhum mughtaquun :
JanganWt lannu mqnolnn kqafu-ru supary Afu menyelatnatlant merekn
yang ulim; seswggulutya mercka pasti alant lanarn.

Janganlah kamu (Nuh) memohon Aku supala menplamatkan mereka png
mengingkari T[hanrya dari kekaraman, karena telatr ada ketetapan-Ifu mengenai
diri mereka. Yaitu, mereka pasti karam karena kezaliman dan kemaksiatanrya.

Fa i4zts tawaita anta wa mam ma'aka 'alal fulkifu qulil hamdu lillathil
b4zii rwjjaanaa nilul qawnizlt zhaalimiin : Apabiil@nu besena omng-
ofirng yang banCIrutnu telah terung di dalom pemhu, maka ucaplanlnh:
'Segala puji fugi Allah yng telah menyelamatkon kami dari lawn yang
ztlim.'
Apabila kamu telah berada di dalam perahu beserta orang-orang )ang kau

naikkan ke dalamrya, kata Allah, maka ucapkanlah: 'segala puji kepunpan
Allah fng telah melepaskan kami dari oraqg-orang musyrik fng zalim.'

Firman Allah ini memberi pengertian bahwa kita tidak boleh bersenang hati
akibat orang lain tertimpa bencana. Meskipun )ang tertimpa bencana itu musuh,
kecuali jika deng;an kebinasaan atau kematianrya, maslarakat bebas dari gangguan-
gangguan png ditimbulkanrya.

Menurut pendapat Ibn Abbas, mereka )ang naik ke dalam perahu berjumlah
80 orang. Nuh bersama tiga isteri dan tlga anakn)a, laitu Sam, Ham, dan yafits,
serta 70 orang lainrya. seluruh manusia )ang ada sekarang merupakan keturunan
penumpang perahu Nuh tersebut, demikian menurut Ibn Abbas.
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Wa qur mbbi aruilnii mwutbm mttfuirzkotg wa arrto klwhul mwuiliin:
Dan kaakanlah: 'Walwi lbhanhl tmpatkanlolt afu di tilpat Wg pmit
berkat dan Dtgfuulah s efuik-baik yotg menqrpatkan hamba-tlya. "

Katakanlah, apabila banjir telatr surut dan kamu turun dari perahu, maka

berdoalatr: 'Wahai TUhanku, tempatkanlatr aku di tempat png penuh keberkatan

dan kebajikan. Engkaulah Ttrhan png sebaik-baik menempatkan hamba-Nla."

Qatadah berkata: "Atlah mengajar kamu mernbaca sewaktu menaiki
kendaraan."

-*;fr6$v^CY;*b^foQ

.(il-SJ(EGGVgYjJif r;y,

.t#f4ilj}rb'#
"Dengail nana Allah santaktu berlayar don waktu berhenti."

Waktu mengendarai binatang:

"Moha Suci Tuhan yang telah menundickail ini muk luni don lanni tidak dapat
mcnundtkkannya."

IGtika turun dari kendaraan:

" hn l@tal@nhh :'Walui Tuhonht, tempa*oillah kani di tempat yang p nuh berkat
dang Englantlah, Tuhanyang sebaik-baik numberikan tenpat kepafu honba-I'{ya."

Inrw fii dualika tt uyaatiw wa in kwrua la mubtaliin : Sesungguluua,
lnl yang demikian itu berwr-berur terdapa tanda kehnsaan Allah dan

sesungguhrrya Karni berwr-berwr menguji lannu setrun.

Dalam semua apa )ang IOmi (Allatl) lakukan kepada Nuh, membinasakan

kaumrya png mengingkari dan mendustakan dia, mengingkari keesaan Kami,
dan meryambatr berhala, sungguh terdapat pelajaran bagi kaummu, Muhammad
(musyrikin @raisy), dan menjadi hujjah bagi IGmi. Sesungguhnla IGmi menguji
mereka dengan berbagai tanda (fenomena) kebesaran Kami untuk bisa dilihat apa

yang mereka lakukan sebelum ditimpa azab.
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KES!MPULAN

Dalam ryar-tyatini Allah menjelaskanbahwabanfak sekali umat )ang tidak
mau mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan-Np. Mereka mengingkari

nikmat dan mengingkari T[han )ang memberi nikmat. Mereka justru men)'embatl

png selain Allah dan mendustakanRasul-Np, karena itu merekapun dibinasakan

oleh Allatr. Hal ini untuk memperingatkan orang Quraisy dari bencana png bisa

menimpa mercka jika mereka terus-menerus mendustakan Rasul.

729

(31)

(32)

(33)

Kemudian sesudah mereka (kaum

Nuh binasa), IQmi pun menjadikan
umat yang lain (sebagai peng-
gantinla)."

Ikmi mengutus kepada mereka
seorang rasul di anaramerekamtuk
menlcrunla, dengan katarya:'S€m-
bahlah Allah. Tidak ada bagimu
tuhan selain Dia, apakah kamu tidak
bertakwa?"

Berkatalah para pemuka kaumnP
yang sangat mendaxah daging kekafir-
annla dan mendustalan pcriumpaan-

nya dengan hari akhirat dan Kami
telah membuatmereka hiduP mewah

di dunia: 'Dia ini hanlalah soonrng

manusia sepetti kamu juga, dia
makan apa )ang kamu makan dan
meminum apa yang kamuminum.'tr

Sungguh, jika kamumenaati seorang

manusia )ang sana deingan k mur

tentulah kamu mcnjadi orang ]ang
rugi.

(35) Apakah dia bcrjanii bpadamu bahwa

setclah meninggal scrta menjadi
tanah dan tulang-belulang, kamg
akan dibangkitkan (dihidupkan)
kembali?

&,,4$etsbYiairf

rst'Ku{irgiJl,;t;
d,rj_g

<is;lrflew

'bV'l;r6*16'egc,tt
ei,fi{n'#1vfr6

(34)

GS';*'btit'f$r{^;(

o I(aidcra &ogrn S.21: al-Anbiyaa.'; 5.16: arNahl, dao'S.45: d-Jastsiyah.

tr Kaidoo doryn S.17: al-Isras', 16; 5.6: a!'Ao'aam, 123; 5.46: alAh$8f, 20.

L
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(36) Sungguh, amat jauh sekali apa png
d[ianjikan kcpadamu inr.

(37) Hi<lup tidak lain adalah hidup di
dunia. Kia matidan Hta hidup, drn
kita tidaklah akan dibangkitkan
kembali.

(38) Dia hanyalah seorang lclaki yang
selalu membuat kebohongan kcpada
Allah. Kita tidaklah membenar-
kannla Oeriman kepadanfa).

(39) Dia berkata: 'Wahai Thhanku,
tolonglah aku dan timpakanlah azab
kepada mereka disebabkan oleh
perilakunya mendusrakan aku. "

(40) Allah berfirman: 'Dalam sedikit
waktu lagi mereka akan menjadi
onng-onng lang meqrsal. "

(41) Ivtata mcreka pun disambar petir,
lalu Kami membawa mereka seperti
kotoran-kotoran yang dihanyutkan
oleh airbah. Amat jauh sekali rahmat
Tithan dari kaum png zalim itu.

&:"4$iv5iG;
WL"strtg?gA3L

&i;*;#(;,
6:Si!&iityg.fliar,

%;i,'t!#6
@;rtffig,r;ti)J6

a-wr6':;y4wrtrj6
'trrfu*fu.$*,14,,{Lt

o.c-4)fiia,w

TAFSIR,

Tbumma an-sya'noa mim ba'dihim qamm aa-kluriin. Fb anabua fiihim
rusuuhm mhhunt ani'btrdnlloalw moa lakum mrnilaahin gluinfiua a
faloa wtaquun : Kemudian sesudah mercka (taunt Nuh birusa), I(ami
pun manjadila n wrat yang lain gebagai santw). Kani mmgwus kqada
merckn seonmg msul di antam mercka untukmettyerwqn, dengan latanya:
* sembahlah Allah. Ttdak ada fugimu tutwt s etain Dia, ap ah,ah kana tidak
benalwa?'

setelatr kaum Nuh binasa akibat karam daram bencana banjir besar, IGmi
(Allatr) pun menjadikan kaum png lain, )akni 'Ad. I(cpada mereka pun diutus
seorang rasul dari mereka sendiri, png telatr mereka kenal dengan baik, secara
latrir aaupun keadaan hidupnla, agar mudah mimbenarkannp. rrereka itu adalah
anak-anak dari orang png beriman png telatr mengikuti Nuh. Akan teapi mereka
mempersekumkan Allah. Maka, berkatalatr Hud, rasul png diunrs kepada mereka.
'Wahai kaumku, sembahlah Allah sendiri. Janganlatr kainu rre.persekutukan-
Np dengan sesuatu dan taatilah Dia. Tidak ada tuhan png berhak menerima
ibadat selain Dia. Apakatr kamu tidak takut kepada siksa Allah, karena kamu
menyembah selain Dia?"
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wa qaabl nabil min qaurrittil l64rfrru fufanat wa kdz4zfr ut bi liqaa-

it ao*t fr6i wa otmfno&wn fil hoyaAill dw-ya rnog tt444tot illog fu'
syar7arn mi7,ry'.iatthrnt ya'fuht mim noa ta'hintsu mhhu wa yasymbu

minnoo tosy-mbuw = krkatalah pam pquka W Wg smgat

mcildaruh fuging tetffiruty fun menfustakatt adorry perimpaamya
dangan furt amitu don Koni tefu mcmhn mercka hidtp mgtah di dtnia:
.DiL ini howhh seofimg marusia sqerti kanwiuga, diamokott apayang

kanu makan dan mentirum apawg kamu minwn.'

Para pemuka kaum Hud mengingkari keesaan Allah dan kebenaran Rasul-

N1a, serta mendustakan kedatangan hari attirat. Mereka juga tidak beriman

kepada kebangkitan manusia di hari akhir karena merupakan kaum png
mengagungkan kebendaan (kaum materialis) png tidak beriman kepada sesuatu

)ang galb sertadiberikemeuatranhidrp di duniadankesenanganlangmembutakan

iati nuraniryalepada orang-orang kecil. IGta mereka: 'Hud lang mengaku

dirinfa rasul inr hanlalah seorang manusia )ang sama dengan kamu. Dia juga

makan apa png kdmu makan dan meminum apa yang kamu minum. Tidak ada

satu kzutam,nnnya atas kamu. Maka, bagaimana dia mengaku mempunlai

keutamaan dan bahwa dia ditugaskan oleh Allah membawa risalah-Np kepada

kamu?"

Wa la in a4lu'fimt fu-slaflrm miBfukwn inruhun i4zd l4 kltoasinam :
SUnggutt, jika kanu menoofi seonmg mantsia Wg sann dangan kamu.,

tentuloh kanu meniadi orung yory nrgi.

Demi Allah, kata pemuka kaum Hud kepada masprakamla lagi, jika kamu

menaati manusia pn! serupa dengan kamu, tentulah kamu rnenjadi orang png
rugi. Sebab, dengan itu berarti kamu tetatr menghinakan dirimu sendiri dan

mengutamakan orang lain atas dirimu.

Ay'ihthm awukum i4zl4 mittumwa hmtum turubaw wa 'i-Thaonan
awukttnt mukh-mjun : Apakolt dia berianii kqadamt balwa sAelah

n&ilig gal s eru me4i adi tarwtt dut tulang-belulang, kotu akm ditwtglitlan
@ihiArykan) kembali?

. Bagaimana dia (llud) berjanji batrua kamu akan dibangkitkan kembali dari

kuburmu dalam keadaan hidup seperti sekarang sesudah kamu meninggal dan

tubuhmu menjadi tanatl dan kepingan-kepingan tulang di dalam kubur?

Eailuata lwiluata li mu tuu'aduun : Sungguh, amat jauh selali apa

, !@B diianiitan kqadanw in.
' Sungguh, ujar kaum Hud lagi, amat jauh sekali (tak masuk akal) apa png

dia janjikan kepadamu, )akni kembali bangkit dari kubur unotk dihisab dan

menerirna pembalasan, sedangkan sebelumrya tulang-belulangmu sudah hancur.
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In hiyaruu hoyootnrud &at-yu rumtatuwa nalyoawa rrroo nalnubi
nub'un$iin : Hi@ tidak lain atulah hW di Ao,ia. Kn nwi futt kita
hidry, tun kita tid*hh akan difungkitkan lwttuli.
Hidup hanla sekali saja, randas pemuka kaum Hud, yaitu hidup di dalam

dunia. Semua maktrluk png ada di dunia sekar4ng akan mati dan tidak akan
hidup lagi. Yang akan datang menggantikan adalatr generasi lain, anak-anak dan
cucu-cucu kita. Keadaan manusia sama dengan padi, dipanen (dituai) png sudatr
masak dan tumbuh pula png lain.

In huwa illoa mjulunif tarua 'alalladd ka4zibaw wa ,nu nalmu laluu bi
mu'miniin = Db hatyW sururg leWi yurg selala monhnt kebohongan
kqafu Allah. Kitct tid&lah manberurkorutya (berinm kqadot)a).

Hud itu hanlalah seorang lelaki png membuat kebohongan terhadap Allah.
Dia pernah mengatakan batrwa tidak ada tuhan selain Allah, pqg menjadikan
langit dan bumi. krnah pula dia mengatakan batrwa apabila kamu telatr meninggal,
telah menjadi tanah dan tinggal nrlang-belulang akan dibangkitkan kembali di
hari kiamat. I(ami semua (kaum Hud) tidak membenarkan penjelasan Hud ihr.

Sesudah berputus asa karena kaumnla selalu mengingkari seruann1a, maka
Hud memohon kepada Allah:

Sf,ok rabbtn shwnii bi naa kdzdztbtsot : Dia berkm: ffilai Thla nht,
tolonglah afu dan timpakanlah awb kqada mercka disebabkan oleh
p eilahtnW mendunkan aht.'
Setelah Hud berda5a upa5a dengan keras, tetapi tidak berhasil mengajak

kaumnla menjalankan agarna png hak @enar), maka Hud menlaratrkan dirinla
kepada Allah, serala berdoa: 'wahai Tlrhanku, tolonglah aku atas mereka dan
timpakanlah azab kepada mereka karena kedustaanqa terhadap seruanku.'

8gol4 'ornrraa qoliilil b ynshtihtttttu naadimiin : Allah berfimwr:
' hlarn sedikit unbu lagi merela akon n siadi otwtg-otutg yang nuenyesar. "
Dalam waktu png tidak lama lagi, kata Allah, mereka 1m.g mendustakan

kamu (hud), akan meqresali apa )ang mereka lakukan karena akan Ertimpaaztb
I(ami.

Fa a*lw4ztt hwtnsh slwilutu bil lroqq.Ia jarahudtunt ghu*ot<n =
Maka mercka pun disambar petir, lalu Kami nwtbawa mercka sqer-ti
kotomn-kotorunyang dihonyutkan oleh air fuL.

Maka, IGmi (Allah) menimpakan azab dengan datangnp petir )ang
meryambar-ryambar dan memuisnatrkan atau menerryaskan mereka. Mereka la5ak
menerima azab png demikian karcna kekafiranrrya dan perbuatanrya mendusakan
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Rasul. Setelatr petir menlambar-ryambar, mereka bagaikan limbah daun kayu

dan ranting-ranting pohon png buruk terapung-apung dibaua banjir.

Fa bu,dal lil qaumidt zludimiin : ,\nnt iautt selali ruhmot TUtwt dari
krun WnS ?alim itu.

Maka Allah telatr menjauhkan mereka png kafir iO dari ratrmat-Np. Sebab,

perilaku mereka selalu mengingkari Allah dan Rasul-Np, serta menjadikan teladan

png buruk b4gi kerusakan dan kejahaun ftemaksiatan).

KES!MPULAN

Dalam ayar-ayatini Allatr menerangkan bahwa sesudah membinasakan kaum

Nuh, maka Dia menjadikan kaum lain sebagai generasi baru penggantinya, pitu
kaum 'Ad. Tetapi ternlata kaum 'Ad juga mendustakan kebenaran, mereka pun

dimusnahkan pula.

730

(42) Kemudian sesudah kaum i{'d
Oinasa), IGmi mcnjadikan beberaPa

kaum png lain lag.
(a3) Ti<lak ada suatu umat pun png dapat

memporoepat ajalrya dan tidak Pula
bisa memundurkannya (melambat-

kanqa).

I(emudian IGmi mcngutus beberaPa

rasul secara beriring-iringan. Setiap

ada rasul datang kcpada $nhl ulnat,
maka umat itu mendustakan rasul itu.
Maka, I(ami membinasakan seb4gian

dari mereka sesudah mcmbinasakan
yang lain dan Ihmi menjadikan
mereka sebagai warm (informasi)
png dipercakapkan orang. Sesung-

guhnf sangat jauhlah rahmat Allah
untuk mereka png tidak beriman.

IGmudian Kami mcngutus Musa daq

saudaranla, flantn, yang membawa

a3-iv;;79affi;p

6.d*,::2grffifve,36

(44) rl;,11:ra*7;swfrrt
1K46:r:&6?.1'\L

'l;J1;riI-$6A,F

(45) ft$Yp;;,w&;crf/
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tanda-tanda (bukti) kcbesaran IGmi
dan kcterangan lang nyata,tr

(46) kepada Fir'aun dan para pejabat
trngginla, maka merela prm (Fir'aun
dan pejabatnya) menyombongkan
diri. Mereka memang kaum png
sombong.

(47) Mereka berkata: 'Apakah kita mem-
benarkan dua manusia (Musa dan
Harun) yang serupa dengan kita,
s6dangken kaumnya menyembah kita
(Fir'aun)."

(48) Mereka mendustakan bdua rasul itu,
lalu menjadilah mereka sebagai
orang-onmg yang dibinasakan.

(49) Sungguh, IGmi telah memberikan at-
Thurat kepada Musa; mudah-mudah-
an mereka memperoleh petunjuk.

(50) Dan telah Kami jadikan lbn al-
Maryam dan ibunya sebagai tanda
kebesaran Kami. Keduanya Kami
tempatkan pada suatu tempat )ang
tinggi pngmenjadi tempat kediaman

o 
manusia dan bermata air.r3

TAFSIR

Tburnna an-sya'noa nim ba'dihim qwawun aa-kluriin : I{ptttudian
sesudah laum ',4d @irusa), Kami (Allah) mmjadilant bebetrya lawnyang
lain lagi.

Sesudatr kaum Nuh dan kaum 'Ad binasa dengan kebesaran dan kekuasaan
I(ami, maka IOmi menjadikan beberapa kaum png lain lagi, seperti kaum Shaleh,
kaum Luth, kaum Syu'aib, dan lain-lain.

Man tasbiqu ,nin urnnatin ajablut wa mot yasta'khiruun : Ttdak ada
suatu umat pun yang dapat mempercepat ajalnya dan tidak puh bisa
memunhfil@nnya (melambatl(fiinya).

t2 Kaitlon derogan lcisah Musa dalam S.7: al-Araaf.
B Kaithn dengan kisah kisah Ashhatnl Kahfi; S.ll: Huud, 43-80; S.12: ttusrf, 6999;

S.93: adbDhhaa, 6; S.18: al-Kahfi, 63; S.38: al-Aofral, 26 dan bsgian alfiir S.4: arNisaa',
157-159; S.17: al-Israa'.
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T\uwna afialnaa rrtsttlorutotot tt : Ksrutdion Kani mengutus beberrya
rusul sqam furiring-iringan.

IGmudian IQmi mengutus rasul-rasul kepada umat tersebut seorang demi
seoftmg secara beriringan atau sesudah berselang sementara waktu sesudahnp
dengan iradat Allah dan ilmu-Np.

ruIbnoa juo ummator rucwltiroa kodz4zafuil.u : Setiq ada rusul
datang kqada flufiu umol maka unut iu mendrsnkan rusul itu.

Setlap rasul datang menlampaikan apa )ang diterima dari Allatt berupa spriat
dan hukum. Tbrnlaa, umatrya juga mendustakanrya, mengikuti jalan hidup seperti
png telatr dilalui oleh umat-umat sebelumnla yang sudah dibinasakan, dan seperti
png dilakukan oleh kaummu (Muhammad) sekarang ini.

Fa+tba'nu ba'dluhum ba'dlun : Maka, Katni membirwsalan sebagian
dari meruka sesudal membinasalanyang lain.

Maka Kami telah membinasakan mereka satu demi satu ketika mereka
mendustakan rasul-Np.

Wa ja'alnaahwn ahaodi*a : Dan Kanti mmjadila n meruka sebagai wana
(infonrusi) yang dip ercakqkon oftmg.

Olefr karena Kami telah membinasakan mereka, maka leryaplatr semua bekas

mereka, lalu menjadilah cerita lang tersebar dari mulut ke mulut.

Fa bu'dalli qaumilloayu'minuun : Sesungguhnya sangat jauhlah mhmat
Allah tfrituk mercka yang tidak beimon.

Tiamma analitu rnuusaa wa a-khaahu haaruwu bi aayauinaa wa sul-
thaanim mubiin. Ilaa fir'autu wa mala-ihii fas takbaruu wa luanuu
qawtwn 'anliin : Kemudian lfurnimmgutus Musa dan saudamnya, Harun,
yang membwa tanda+anda (bubi) lrebesarun Knmi dan lcetemngan yang
nyata kcpada Ftr'aun dan pam pejabat tinggiltya, maka merela pun @r'aun
dot p qi afufiAa) manyombongkon diri. Me rcka menumg fuum ywry s onbong.

IGmudian sesudah rasul-rasul )ang telah disebutkan, IGmi mengutus Musa
dan saudaranla, Haruq, kcg4da Fir'aun dan para pemuka kaumrya dari Qibti
dengan membawa ajat-Eat Kami dan kcterangan png kuat. Tbtapi Fir'aun dan
kaumnp tidak mau mengikutinla, tidak mau tunduk ke bawatr perintatrrya, dan
tidak mau mendengar seruannla supaJa berir-ran kepada Allah dan tidak lagi
menindas Bani Israil. Fir'aun dan kaumrya memang merupakan orang-orang
png sombong dan tinggi hati.
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Fa qaaluu a nu'minu li ba-syotuini mits-linaa waqaumuhu lanoa
'aabiduun : Merel<a berlcata: "Apal<nh kita membenarl<an dw marwsia

Musa dan Harm) yang serupa dengankin, s.edanglcankamnya menyembalt
kita (Fir'aan)."

Fir'aun dan kaumrya berkata: 'Bagaimana kita tunduk kepada Musa dan
saudararyra. Risalah (vrahyu) itu sebenarnp harus disampaikan oleh malaikat,
sedangkan Bani Israil adalah jajahan dan pelryan kita yang harus tunduk kepada
kita. Bagaimana kia menyerahkan kepemimpinan mereka kepada Musa dan
Harun."

Ini adalah tipu dEa belaka, suprya Musa dan Harun dapat melepaskan diri
dan upEanya untrrk membebaskan Bani Israil dari cengkeraman kekuasaan Fir'aun.

Fa kadz4ztbuuhwua fa knanuu minat muhlakiin : Merel<a mendustoknn
kedua rasul itu, lalu menjadilah mereka sebagai orang-orang yang
dibinasal<an.

Oleh karena mereka terus-menerus mendustakan Musa dan Harun, maka
Allah pun membinasakan mereka dengan menenggelamkanqa ke dalam Laut
Merah, sebagaimana Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnla.

IGmudian Allah menjelaskan kzutamaan p4g diberikan kepada Musa sesudah
Fir'aun dan kaumnp dibinasakan, dengan firman-Nya:

Wa lqd aa.-tainan muusal kitatba la'allahwn yoltahun = Sungguh.,

Ihmi telnh mcmberilun at-Taurat kepada Musa; rudah-nudnhan mcrelw
mcmperoleh perunjt*.

IGmi telah menurunkan kepada Musa kitab at-Thurat, lang mengandung
hukum, perintah, dan larangan sesudah Kami membinasakan Fir'aun dan kaumnla.
Mudah-mudahan kaum Musa mendapatkan petunjuk kebenaran dan mengerjakan
spriat png terkandung di dalamnp.

Wa ja'alnabna rnaryarna wa wnn ahuu aa-yatun : Dan lfumi telah j adilun
Ibn al-Maryam dan ibwtya sebagai tandnkebesaran Kami.ra

Kami telah menjadikan Isa ibn Maryam dan ibunya sebagai tanda yang
menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Kami, karena Isa itu Kami jadikan tanpa

Erah. Kami memberikan kemampuan berbicara se\il:rkfir dia masih dalam ayunan

OaVi). Kami juga memberirya kemampuan menyembuhkan orang buta dan orang
berpenyakit supak. Bqitu pula ibun5ra, Kami menjadikan sebagaitandakebesaran
I(ami, bisa mengandung tanpa bersu^mi. IGduan:ra ddadikan sebagai tanda, karena

srrnilsemfl rtr€,llakjubtan dan kejadian png dialami keduan5ra rrenlalatri kebiasaan.

r' Baca S.21: al-Anbiyaa', 91.
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Wa oawairwahumaa ilta ruhwatin dzotti qaraariw wa ma'iin : Keduanya
Kami ta npatkan pada swru wnp at Wg ting gi yang trcnj adi tenp at kedioman
manusia dan bermata air.

Kami menempatkan keduanla pada suatu tempat )ang tinggi di muka bumi
yang mempuryai buah-buahan dan air png mengalir. Menurut pendapat Ibn
Abbas, yang dimaksud dengan mbwah di sini adalah Baitul Maqdis, sedangkan

menurut Abdullah ibn Salam adalah Damaskus. Menurut pendapat Abu Hurairah
adalah ar-Ramlah (ar-Ramalah, wilalah Palestina).

KESIMPU LAN

Dalam alat-qat ini Allah menerangkanbahwa sesudah kaum Nuh dan kaum
Hud binasa, Dia menjadikan umat png lain. Allah juga mengutus rasul untuk
mereka dari suku mereka sendiri. Tetapi setiap datang rasul, mereka juga
mendustakannla, sehingga Allah akhirnla membinasakan mereka.

Kemudian Allah menjelaskan bahwa Dia mengutus Musa dan Harun kepada
Fir'aun dengan membawa ayat-ayat dan hujjah png kuat. Fir'aun tidak mau
mengikuti mereka dengan alasan Musa dan Harun adalah manusia biasa, bukan
malaikat. Akibatnp, Fir'aun dan kaumnya juga dibinasakan.

Allah juga menjelaskan tentang Isa dan ibunla, Maryam, png dijadikan
sebagai hujjah atas kekuasaan-N1a.

731

(51) Wahai para rasul. Makanlah makanan
png halal dan kerjakan perbuatan
(amal) png saleh; sesungguhnya Aku
Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.'5

(52) Dan sesungguh4a agamamu adalah
agama yang satu. Aku adalah
TUhanmu, maka bertakwalah kepada-
Ku.

(53) Mereka menceraiberaikan urusannya
menjadi beberapa golongan. Masing-
masing golongan berbangga dengan
anutannya (mazhabrya).

@rfi6"&,Vrr1;"rV%,p61*1rb

"$u,;rr$EW6\w
utJrJ

tU;t;r;v+Wtu\;s'bJ\W
&,;il'ir1'v')at

ti Kaitkan dengan S.3: Ali Imrao" 85; S.2l: al-Anbiyaa' dan S.45: al-Jaatsiyah.
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(5+;

(55)

Maka tinggalkanlah mereka dalam
kesesatan sehingga sampai pada
saatnla.

Apakah mereka me4gin bahwa Ikmi
memberikan anak-anak dan harta
kepadanp (berarti).

(56) Kami menyegerakan kebajikan-
kebajikan untuknya? Ttdak. Mereka
tidak menpdari fng demikian itu.

TAFSIR

Yna oyy ulwr rusulu knluu nfu uilt twibaati wa' mahat s ltoolilun : Walui
pam ftNul. Malanlah rwknruttyang lutal dan'kcrjakan perbuatan (amal)
yang saleh.

Allah memerintatrkan para rasul-Nla pada masanla masing-masing supala
makan makanan png halal dan rezeki png baik serta mengerjakan amalan png
saleh sebagai imbangan atas nikmat-nikmat png dilimpahkan-Np, baik png
lahir maupun )ang batin.

Perintah ini, walaupun pada latririatrrya ditujukan kepada para nabi, pada

hakikatrya juga ditujukan kepada segenap umatnla. Maka maknarya adalah:
Wahai semua mukmin di segenap benua, makanlah png halal dan baik, png
dapat memelihara akal dan kehidupan, serta kerjakanlah semua amalan png
saleh.

lhta'thayyib" disini adalah png halal, png hening bersih, dan png dapat

memelihara jiwa dan akal.

Diriwalatkan oleh Ahmad, Ibn Abi Hatim, Ibn Mardawaih, dan al-Hakim
dari Ummi Abdillah, saudara perempuan dari Spddad ibn Auf bahwa Ummi
Abdillah mengirim air susu segelas kepada Nabi saw. ketika berbuka puasa.

Tbtapi orang )ang mengantarkan susu inr diminta Nabi kembali ke Ummi Abdillah,
serala bertanla: 'Dari mana engkau memperoleh air susu ini?" Jawab Ummi
Abdillah: 'Dari seekor kambingku." Setelah memperoleh jawaban itu, maka air
susu kembali dibawa kepada Nabi. Tetapi Nabi meminta ditanlakan lagi dari
mana air susu itu, dan Ummi Abdillah mengatakan: "Aku membelinp.dari
hartaku." Barulah Nabi menerima air susu itu. Pada hari berikutnla, Ummi
Abdillah mendatangi Nabi, dan bertanp: 'Mengapa tuan mengembalikan air
susu dari kami?" Jawab Rasulullah: 'Para rasul diperintahkan supala makan
makanan png halal dan mengerjakan amalan lang saleh."

T\rhan mendahulukan perintah 'makan makanan png halal" atas 'beramal
saleh" memberikan pengertian bahwa Allah tidak menerima sesuatu amalan png
saleh, kecuali apabila didahului oleh makanan png halal.

@,bF{iLL,f;'{,
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Juga menjadi petunjuk bahwa makan makanan png halal menjadi penolong
dan pendorong untuk berbuat amalan png saleh. Makanan png halal juga
mempengaruhi jiwa atau mendorong seseorang untuk melakukan kebajikan.

Dalam suatu hadis Nabi bersabda:

.ylit',uAri* b,4$\:;t
'Daging yang fimhth furi noV,anan yang tanan, nerukatah yvng lebih tepat menjadi
tempatnya."

Innii bi mta ta'maluww 'aliim : Sesungguhnya Afu Maln Mengetahui
apawg lanw kerjalan.

Sesungguhnla Aku Maha Mengetahui segala amalanmu. Tidak ada sedikit
pun )ang tersembuhyi dan Aku akan menyempurnakan patralamu.

Wa inna haa-dzihii ummatukum urnrnataw waahidatan : Dan
sesungguhnya agotrutmu adalah agannyang satu.

IGtahuilah, nahai manusia, segala lang tersebut dalam kisah para nabi itulatr
agamamu. Semua nabi men1aru umatnla untuk menyembatr Allah, tanpa sekutu
png lain. Yang berbeda hanlalah slariat dan hukumnJa, sesuai dengan
perkembangan masa dan keadaan. Berbeda hukum dan spriat tidak berarti adarya
perselisihan dalam agama, karena dasarnp tetap satu. Kalau demikian, maka
Muhammad juga tidak membaua agama baru. Dia harya menyempurnakan agama-
agirma png telah lalu dan mendatangkan hukum spriat png sesuai dengan
perkembangan akal manusia )ang terus tumbuh maju.

Wa atw mbbr*um fatta(Fnln : Afu adalah Tfuhanrnu, maka benakwalah
kqada-tu.

Sesungguhrya Aku adalah TUhanmu, tidak ada sekutu bagi-Ifu dalam masalah
ketuhanan. Maka takutlah kepada siksa-trfu dan jauhkanlah dirimu dari azab-trfu.

Firman ini memberi pengertian batrwa agama semua rasul adalatr satu, dengan
makrifat kepada Allah dan menjauhi perbuatan matsiat. Akan tetapi umat-umat
itulah png menjadikan dirinp dalam beberapa golongan, seperti difirmankan
oleh Allah sebagai berikut:

Fa taquh+ha'uu ammhum baitwhum ntbumn kullu hizbim bi maa
ladaihin farihuwt : Merela mencemibemilant urasarutry motj adi beberry a
golongan. Masing-masing golongan berbangga diri dengan anutan
(rruzhabrya).



2750 Surat 23: al-Mu'minuun Iuz 18

umat menjadikan dirinp bergolong-golongan (mazrrab, aliran), lalu tiap
golongan bangga dengan anutannla (mazhabrya) dan beri'tikad bahwa rran}"
anutan (mazhabrya) png benar, sedangkan png lain salah.

Fa dztrhum fii ghan atihim ltutaa hiin : Maka tinggalkanlah fuercka
dnlam lusesatan sehingga sampai pada saafiiry.

Maka tinggalkan saja oiang-orang euraisy itu dalam kesesatanrya, wahai
Muhammad, sampai pada suatu ketika png telatr ditentukan oleh Allah. Mereka
menyerupai umat-umat terdahulu dalam kekafiran dan keingkaran. Janganlah
kamu merasa kesal ataupun jengkel, karena mereka belum juga diazab.

A yahsabauna onnamaa numidduhum bihii mim moaliw wa baniin.
Nwaari'u laltum fil kluimoti ful toa ysy'ttnao, : Apahh meruka morgim
bahwa Kami memberilan arwk-atuk dan tana kqadqu (bemnl runi
menye ge mlan l@fuj il(on-le@i il(on utttuw. Tfulak Mercka tidak,rui,wdort
yang dcmikian itu.

Apakah orang-orang png tertipu itu menp4gka bahua Kami memberikan
harta dan anak-anak karena Kami memuliakan mereka?. .Tldek, 

sekali_kali tidak..
Mereka tidak mengetahui bahwa Kami melakukan png demikian terhadap mereka
hanplah sebagai suat:u istidmj dan sebagai jalan unurk mengubah perilaku mere&a
)ang terus-menerus melakukan dosa dan durhaka. Mereka tidak merasakan dan
tidak pula mengetahui png demikian.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah memerintah para rasul serta umamla supEa makan
makanan png halal dan mengerjakan amalan saleh sebagai anoa mJnsyutui
nikmat-nikmat )ang telah dilimpahkan kepada mereka. Allah menjelaskan-trn"o
Dia mengetatrui segala amalan hamba-N1a, baik png latrir maupun batin. sesudah
iru Allah menjelaskan bahwa agama )ang hak aoatatr suu, sejak dari zaman
Adam sampai masa sekarang. Umat-umat itu png telah meqiadikan mereka
bergolong-golongan. hda aktrirrya Allatr menyuruh Rasul-Np membiartan kaum
Quraisy terus-menerus dalam kesesatan.

732

Sesungguhnp mereka )ang tetap taat
karena takut kepada Tuhannya.

Dan mereka yang beriman kepada
ayat-ayat Tfihannya.

(s7)
i'!t:'l

di;t6+iyira(58)
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(59) Mercka yang tidakmempersekuolan
sesuatu dengan nfunnf.

(60) Mereka yan,g memberikan apa yang

telah diterimanya, sedangkan hatiqa
dalam ketakutan; sesungguhnya
mereka akan kembali kepada
fUannya.

(61) Merekalah yang bersegera mengerja-
kan kebajikan dan mereka yang
mendahuluinla.

@3{;i5;y;,$t!6
'i6'&,;trot:'iei;fuiu'iv,s*"1;or;ivi;'ti.dur,^eiifuj

""6rg.rJtr#

'u" 3#,T*1ff :Hff,**:ffi $u+e:r'f;wLfr;3gjg;
3:.1-fr#"d,Trff;r,.rd; @.r;J[i5"€'"*'#
menuturkan kebcnann dan mereka
itu sedikit pun tidak dianiap.

TAFSIR

Imal la4ziirw ltwt mh klusy-yai rubbihim musy -fi quw : Sesung gulutya

mercka Wry tetq tant karena tafut kqada Tfuhannya.

Merekapng tetap dalam ketaatan dan bersungguh-sungguh mencari keridhaan
Allah karena takut kepada-N1a, tentulah sangat takut kepada siksa-Np dan

senantiasa menjauhkan diri dari kemaksiatan dan selalu menghadapkan diri kepada

ketaatan dan amal saleh.

Wal b4ziirw hunt bi aoyaati rubbihim yu'minuun : Dan merelu yang

berinail kqada ayatag ruWmya.

Mereka png beriman kepada ayat-ayatAllah dan membenarkan bahwa apt-
alat itu adalah dalil png menunjuk kepada wujud-Np dan kesempurnaan sifat-
Np serta kebesaran-Nla dari semua kekurangan. Hal png demikian tentulah
tidak tumbuh, kecuali sesudah terjadi peryelidikan dan pemikiran lang benar
tentang ayat-ayat Allatl, baik alat )ang tertulis di alam @ukum alam) dan png
tertulis dalam al-Qur'an.

Wal la4ziitw hum bi rubbihim ba ywy-rikuun : Merela yang tidak
mcrnp en ehttulun s esuatu dengan Tfuhrururya.

Mereka yang tidak menyembah sesuatu selain Allah dan tidak
mempersekutukan sesuatu dengan Allah.

Wal b4riilu yu'tutnw ,rro4 oa4aw wa quluubtrhum wa jilatun anruhum
ilaa rubbihim ruji'uun : Merelw yang memberil<an apa yang tel.ah

@.ri,Ff{"^t}grAi;"{,:'",$l
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diterilnaqa, selanglant lwinya dalarn lraahrnn; seswggulurya merela alan
kembali kqada Tfulwrurya.

Mereka lang memberikan apa )ang didapatkan atau bersedekatr, sedangkan
hatirya takut jika pemberiannla im tidak akan diterima dan akut tidak memperoletr
ridha Allah, karena mereka meyakini dirinla akan kernbali kepada Allah png
telatr melimpahkan kebajikan kepadanp. Allah memberi pembalasan kepada

mereka atas segala perbuatanrya dan segala kekuranganrya.

Diriwalatkan dari Aisph bahwa beliau bertarya kepada Rasulullah tentang
makna firman Allah di atas. "Apakah png dimaksud dengan orang )ang berzina,
minum arak, dan mencuri dengan merasa takut kepada Allah?" Nabi menjawab:
'Tidak, wahai puteri ash-Shiddiq. Tetapi orang )ang bersembahpng, berpuasa,
dan bersedekah, sedangkan hatinya takut kepada Allah."

Inilah beberapa siftt png tinggi dan sangat bernilai. Sifat png pertama
menunjuk takut kepada Allah. Siftt kedua menunjuk kepada iman png dalam.
Sifrt ketiga menunjuk kepada tidak adanp syirik png tersembunyi. Siftt keempat
menunjuk kepada kesungguhan beramal, tetapi tidak tertipu oleh amalan-amalan
yang dikerjakannp. Inilah posisi (tempat) shiddiqin, syuhada, dan shalihin.

Illaa-ika yusaari'uuna fil khairaati : Merelulah yang bersegera
mengerj alan lebaj ikan.

Mereka png bersiftt dengan sifrt-sifat tinggi seperti disebutkan itu segera
mengerjakan segala maqrm kebajikan dan segera mengerjakan segala maqrm
ketaatan.

Wa hum lalua saabiquun : Dan merelayang mendaltuluiltya.

Mereka sangat gemar melakukan ketaatan. Oleh karena itu mereka suka
mendahului orang lain dalam memperoleh pahala.

Wa laa rulullifu rwfsan illat wus'alua : Dan Kani tidak memberati
(membebani) seseomng, melainlan sesuai dengan ladar kesanggupannya.

Sunnah l(ami, demikian kata Allah, adalah tidak membebani seseorang
melainkan sekadar apa )ang disanggupi untuk mengerjakannp. Mereka png
memiliki empat sifrt seperti png telah diterangkan dan pngbersegera mengerjakan
kebajikan, mereka tidak mengerjakan sesuatu png tidak mereka sanggupi.

Oleh karena itu, Muqatil mengatakan: 'Barangsiapa tidak mampu berdiri
dalam sembahpngnla, maka hendaklah dia bersembahyang sambil duduk.
Barangsiapa tidak sanggup duduk, hendaklah dia berisyarat."

Wa taddrua kitaabuy yan4hiqu bil lwqqi : Di sisi Knmi ada sebuah
kitab yang menuturkan l<eberumn.
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ICmi (Allah) mempunlai lembaran-lembaran )ang mencatat segala amalan
para hamba png akan mereka baca ketika hari hisab. Di dalam lembaran-lembaran

itulah tercantum segala apa )ang telatr mereka kerjakan di dunia, walaupun
perbuatan itu sangat kecil.

Wa hum laa yudtfumuw : Dan mereka itu sedikit pun tidak dianiaya.

Sedikit pun mereka tidak dianiala dalam pemberian pembalasan. Sedikit
pun patralaqa tidak dikurangi dan sedikit pun azab$a tidak ditambah.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan sifat-sifat orang )ang segera

mengerjakan kebajikan dan orang png lalak mendapat pembalasan. Allah
menjelaskan pula bahwa kita tidak dibebani lebih dari kadar kesanggupan atau

kemampuan kita. Allatr menerangkan bahwa semua amalan kita, betapapun

kecilnla, baik aaupun buruk, semuanla dicatat dalam lembaran-lembaran amalan,

serta mendapat pembalasan setimpal dengan amalan kita masing-masing.

733

(63) Sebenarnp hati mereka (musyrikin)
berada dalam kelalaian dan ke-
bingungan mengenai al-Qur'an. Bagi
mereka ada beberapa amal lain png
lebih buruk dari itu; mereka
mengerjakannla.

(64) Apabila Kami menimpakan az.ab

kepada orang-orang kaya dari
mereka, tiba-tiba orang kaya'itu
berteriak-teriak dan memohon
pertolongan.

(66)

Janganlah kamu memohon per-
tolongan pada hari ini, sesungguhqa
kamu tidaklah diberi pertolongan dari
IGmi.
Tblah datang kepadamu Lyat-ayat
Kami png dibaca di depanmu, lalu
kamu membelakanginla.

Kamu menlombongkan diri waktu
bercakap-cakap pada malam hari
meigeluarkan kata-kata )ang keji.
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(68) Apakah mereka tidak memahami
pernlataan (al-Qur'an) ataukah telah
datang kepada mereka apa yang
belum pernah datang kepada onrng-
orang tuanla lang telah lalu.t6

(69) Apakah mereka tidak mengenal
Rasulnya, maka mereka meng-
ingkarirya?

(70) Apakah mereka menlatakan bahwa
Rasul itu telah rusak akalnya?
Sebenarnya Rasul itu telahmembawa
kebenaran (al-Qur'an) kepada
mereka. (Dan) kebanyakan mereka
itu benci kepada kebenaran.rT

(71) Sekiranya hak (kebenaran) harus
mengikuti hawa naftu mereka, tentu
telah rusaklah langit dan bumi serta
segala isirya. Sebcnarqa IGmi telah
mendatangkan apa )ang membuat
mereka hidup megah lalu mereka
memalingkan diri.tE

(72) Apakah engkau meminta upah
kepada mereka? Upah yang diberilqn
oleh Thhanmu lebih baik dan T[han
itulah sebaik-baik pemberi rezeki.

(73) Sesungguhnla engkau benar-benar
menyeru mereka kepada jalan yang

lurus.

(74) Sesungguhnya mereka yang tidak
beriman kepada hari akhirat benar-
benar berpaling dari jalan yang lurus.

(75) Sekiranya IQmi merahmati mereka
dan I(ami meleryapkan bencena yang

menimpa mereka, tentulah mereka
tetap saja dalam kesesatan yang
membingungkan.

(76) Sungguh, Kami telah menimpakan
azab kepada mereka. Maka mereka
tidak tunduk kepada Tirhannp dan
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tidaklah memperbaharui kekhu-
{hg'ann A.

07) ll@gt apabila Kami membukakan
kepada mereka suatu pintu yang
memPuqrai nefi Yqag sangat, tiba-
tiba mereka bingung rlen putus asa.

coffr1'

TAFSIR

ful rylwbnlttonfa glumrwim min lua4zst : Seberuntya lnti merela
(ntusynkin) bemda dalan kclalaian dan lrebingungan mengerui al-Qur'an.

Sebenarqa hati kaum musyrikin berada dalam kelalaian dan kebingungan
mengenai apa )ang telah Kami (Allah) terangkan dalam al-Qur'an atau mengenai
sifut para mukmin )ang telah diterangkan dalam ayat-ayat png lalu.

Sebagran xili tafrir mengatakan bahwa makna firman ini adalah para mukmin
png mukhlis png disifrti dengan empat siftt tersebut berada dalam ketakutan,
tidak ubahrya orang yang terbenam pada suatu pemikiran png dalam mengenai
amal-amal mereka. Apakah amal-amal itu diterima atau ditolak. Mereka
mengetatrui bahwa segala arnal yang diperbuatnla, betapapun ikhlasnla, amal itu
belum mencapai nilai png diwajibkan kepada mereka.

Wa blunt a'motlum min dunti tlualika hum lahaa 'aamiluun : Bagi
mereka ada beberapa arnal lain yang lebih buruk dari itu; mereka
mmgerjakarutya.

Bagi orang-orang musyrik ada pula beberapa amal lain png lebih buruk
daripada png sudah dijelaskan. Mereka terbelenggu dalam kemusyrikan dan
kemaksiatan serta memperolok-olok al-Qur' an dan menjadikannp sebagai
perbincangan waktu duduk-duduk berkumpul bercengkerama malam hari di
Baitilharam.

Apabila kita menafiirkan dengan png kedua untuk firman di atas, maka
firman itu bermakna: Dan bagi mereka png bersifat dengan empat siftt tersebut
juga mempunlai amalan-amalan )ang lain daripada png sudah dijelaskan. Yaitu
amalan-amalan sunnat, aneka macam sedekah, dan amalan-amalan kebaktian
png akan mereka kerjakan di bamh dari martabat amalan png sudatr disebutkan.

Ringkasrya, alat ini selengkapnp masih berkaitan dengan alat png telah
lalu. Apabila kita mogambil tafsir )ang pertama, maka a5at ini memperbincangkan
tentang orang kafir. Menurut tafsir png kedua, pembicaraan mengenai orang
kafir dimulai dari alat 64, yang berikut ini:

Eotua i4ua a-khadz-rua mut-mfiihim bil 'a4znabi i4zaa hum yaj-
aruut, : Apabila Kani menimpalan aub kepada omng-omng kaya dari
merekn, tifu-tifu omng kaya itu beneriak-teiak dan memohon p ertolongan.

*f ,'11ii{X.v:"J;(6ti:i,*
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Apabila pada hari kiamat nanti Kami menimpakan azab kepada orang-orang
kafir png hartauan, barulah mereka berteriak meminta pertolongan dan menyesali
dirirya karena tekananhuru-hara dan kesengsaraan )ang tidak dapat mereka pikul.
Tetapi teriakan dan pekikan itu sudah tidak berguna lagi. Allah berfirman:

I^aa taj<ru|lauma iwwkum minrua laa tun-slnFlutn : Jonganlah lannu
memohon penolongan padn hari ini; sesunggulatya lamu tidaklah diberi
pertolongan dari Kami.

Janganlah kamu (musyrikin) berteriak-teriak meminta pertolongan.
Teriakanmu, demikian pula tangisanmu, tidak akan memberikan faedah apa-apa.
Inilah suasana waktu pemberian pembalasan terhadap perbuatanmu. Tidak ada
seorang pun )ang dapat menolong kamu dari azab Allah.

Adapun sebab mereka diberi pembalasan, seperti png diterangkan oleh A[ah
dalam alat berikut, adalah:

Qgd luarut aayaatii finlaa 'ahikum fa kwuum 'alm a,qoabikum tar*i-
shuun : Tblnh datang kqadunu ayat-ayat l{nmi yang itibaca di depanmu,
la lu lamu membelnlanginya.

Telah datang kepadamu alat-alat-trfu )ang nlata, pitu al-Qur'anul Karim,
yang dibaca di depanmu, lalu kamu membelakangi dan menjauhkan diri.

Mustakbiriina bihii saamimn tahjuraun : I(nmu menyombongkan diri
walcu bercalcap-calup pada mnlnm hnri dengan mengeluarlun lata-lata
yang l<eji.

Kamu (musyrikin) menlombongkan diri di Baitilharam, dengan ucapanmu:
"Kami ini penduduk al-Haram dan penjaga Baitillah. Maka tidak ada png dapat
mengalahkan kami dan kami tidak takut kepada siapa pun." Kamu berkumpul di
sekitar Kakbah pada malam hari untuk bercengkerama. yang kamu jadikan
pembicaraan adalah al-Qur'an dan Nabi Muhammad. Kamu menghinarya, kamu
mengatakan dia seorang penyihir atau orang gila dan kamu mengatakan batrva
al-Qur'an itu hanplah dongengan orang-orang dahulu. Memang kamu
mengeluarkan kata-kata png keji. Kamu menuduh al-Qur'an itu spir, dan kamu
menuduh Muhammad itu tukang tenung.

A falam yafulabbarul qaula : Apalah merela tidak memnhami pernyataan
(al-Qur'an)?

Apakah mereka (musyrikin) buta? Mengapakah mereka tidak memahami al-
Qur'an png diturunkan kepada Muhammad? Al-Qur'an itulah mukjizat bagi
Muhammad png kekal, png diturunkan dalam bahasa Arab png jeras. Di antara
mereka adalah ahli kesasteraan Arab. Muhammad telah berulangkali meminta
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mereka supa)a membrnt setidakrya sebuah surat )ang bisa mengimbangi al-

Qur'an. Namun mereka tidak mampu menjauab tantangan Nabi Muhammad itu,
61aka mengapa mereka fidak mau memahami al-Qur'an?

An jaa< hum not bm ya'ti aabudumul awwaliin : Ataukah telnh

datang kqafu merela apa Wry belurn penwh datang kqada ofltng-omng

tuorryayng telah lalu.

Apakah mereka (musyrikin) beriktikad atau berkelakinan bahua kedatangan

rasul-rasul itu merupakan suatu hal png belum pernatr terjadi? Mereka mengetahui

dengan jalan mutauatir bahwa pada setiap masa datang rasul dan dari tangan

rasul-rasul itu muncul berbagai macirm mukjizat. Muhammad tidak membawa

barang baru, tetapi menpmpaikan apa )ang juga telah disampaikan oleh para

rasul sebelumnla. Tttapi mengapa mereka tetap bersikeras dan terus mendustakan?

Am lam ya'rifuu ttsuulahum fa hum lahuu munkiruun : Apakah merela
tidak mengerwl Rasalnya, nulu merela menginglurinya?

Apakah merekatidak mengenal Rasul sebagai seorang yangonin (terpercala),

seorang lang benar, dan seorang png baik budi pekertinp sejak sebelum diangkat

sebagai nabi? Mereka ketika itu mengakui bahwa Muhammad adalah seorang

png benar dan terpercaya, belum pernah berdusta, belum pernah berkhianat
terhadap seorarry makhluk pun. Maka, bagaimana mereka mengingkari risalahnla?

Ja'far ibn Abi Thalib berkata kepada Najjasi: 'Sesungguhrya Allah telah

membangkitkan di dalam kalangan kami seorang rasul lang kami ketahui
keturunanrya, kami juga mengetahui kebenaran, dan amanatnya."

Pada waktu raja Romawi bertarya kepada Abu Sufpn tentang Muhammad,

dia menjawab seperti 1ang dijelaskan oleh Abu Ja'far, padahal pada masa itu
Abu Ja'far masih dalam kekafiran.

Am yaquuluurw bihii jiwtttun : Apalah merelw merryatalant bahwa Rasul
itu telah rusak alalnya?

Apakah mereka berkata bahwa Muhammad adalah orang gila png tidak
menladari apa )ang diucapkannla. Padahal mereka mengetahui sesungguhnp
Muhammad itu orang png paling kuat akalnp, paling cemerlang hatinla, dan

paling tenang keadaanrya.

Bal jaathum bil haqqi wa aklsatultum lil haqqi luarihuw : Sebqwrnya
Rasul itu telnh membawa keberumn (al-Qur'an) lcqada merela. (Dan)

kebattyalan merela itu bmci kqada l<eberwmn.

Sebenarnya, Rasul Muhammad yang benar dan terpercaya membawa
kebenaran (hak) kepada mereka. Dia datang sebagai seorang utusan Allah, men)&ru
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para hamba kepada ajaran tauhid dan spriatAllah yang membatragiakan manusia.
Akan tetapi kebanpkan manusia benci kepada kebenaran dan menentangrya.
Hanla sedikit manusia )ang menerima kebenaran dan mengikutinp.

Wa lawit taba'al tuqqu ahwaatham lo fasodoti! samaawaatu wal ar4hu
wa manfiihinna : Sekirutrylwk (kcberurut) lnrus mmgihtti twvva rwfsu
merelra, tenru telah rusalclah langit dan bumi serta segala isiltya.

Seandairya al-Qur'an ini mengikuti haua naftu dan kegemaranpara musyrik
yang bersifut kebendaan, tentu telatr rusaklah langit dan bumi serta segenap isinp.
seandainp al-Qur'an memboletrkan kezaliman, tidak mementingkan keadilan,
tentu maslarakattelah menjadi kacau-balau. Seandainyaal-Qur'an membolehkan
permusuhan dan penyerobotan harta, tentu hilanglah keamanan dan timbullah
kerusakan. I(eadaan orang Arab sebelum kedatangan Islam menjadi saksi atas
kondisi itu.

Bal atairuahum bi dzikrihim fa hum 'an dzikrihim mu'ri4huun :
sebenarnya Kami telah mendatanglan apa yang membuat merera hidnp
megah lnlu merela memalingkan diri.re

IQmi (Allah) telah mendatangkan al-Qur'an )ang meninggikan martabat
mereka (musyrik) dan menempatkan mereka pada kedudukan yang terhormat,
bahkan juga memperbaharui kejadian mereka, menjadikan mereka sebagai umat
yang teratur (tertib dan beradab). Tetapi mereka menghina al-eur,an dan
mengolok-olokn1a, bahkan kemudian memalingkan diri dari al-eur'an itu.

Am tastlultum khtrjan fa klwruaju rubbika klufian : Apatah engtau
meminta ry ah l<ep ada mereka? up ah yang diberikan oleh rbtwwnu itu tebih
baik.

Apakah kamu (Muhammad) meminta rezrki dan upatr dari mereka atas
usahamu memberi petunjuk dan meninggikan kedudukan mereka, }ang karenanla
mereka membenci dan memusuhi kamu? Tidak, tegas Allah. Kamu tidak meminta
upah kepada mereka, karena re.zrki yang kau peroleh di dunia dan pemberian
Allah di akhirat lebih baik bagimu dan bagi selain kamu. I(amu berusaha
menyampaikan kebenaran, semata-mata mengharap pahala Allah.

wa huwa khairur maziqiin : Dan Tfulan itulnh sebaik-baikpembei rezeki.

oleh karena Allah adalatr pemberi rezeki }ang paling baik, tentulah rezeki
yang diberikan oleh Allah kepadamu merupakan rczrkipqg lebih baik dibanding
yang diberikan oleh orang lain.

re Baca 5.43: az-7ti*ln:utr;f, 44.
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Wa innolu la td'unhwn ilaa shhaathim mustaqiim : Saungguhnya englua
bennr-berur menyeru merela kqada jalan yang lurus.

Sesungguhnya, kamu, p Muhammad, benar-benar menyeru orang-orang
musyrik kepada agama yang lurus, jalan Allah )ang terpuji, jalan kemuliaan,
kebesaran, danjalan kebajikan. 

i
Wa innal b4ziirw ba yu'minuwu bil aa-khirai 'anish shimathi la
naakibuun : Sesungguhnya mereka yang tidak beriman kqada hari akhimt
benar-benar beryaling dari jalm yang lurus.

Mereka )ang tidak beriman kepada kebangkitan sesudah kematian, tidak
beriman kepada hari kiamat, dan tidak beriman terhadap hari pembalasan beratti
telah berpaling dari jalan kebenaran dan ag:rma Allah fang diridhai-Np.

Wa lau mhimnaahum wa ka-syafiua maa bihfin min dhunil lalajiuufii
thugh-yaanihimya'mahtutn : Sekirurya Koni memlaruti merela dan Kami
melerryaplant bencann yang menimpa merel<a, tentukth merela tetap saja
dalam kes es atan yang membingung lan.

Para musyrikin itu tidak mempunpi alasan sedikit pun untuk tidak
membenarkan Nabi Muhammad dan al-Qur'an )ang diturunkan kepadarya.
Mereka terus saja tetap dalam kemusyrikan, kekafiran, dan kebatilan. Maka
sekiranya Kami merahmati mereka, IGmi menghilangkan bencana png menimpa
mereka, Kami memberikan kekuatan untuk memahami al-Qur'an, pastilah mereka
tetap saja tidak mau tunduk. Mereka terus dan tetap saja dalam kedurhakaan.

Wa laqod a-khadz-nuhum bil 'a4ztabifa mas taluanuu li mbbihim wa
maa yata4luna'uun : Sungguh, I(ami telah menimpalan azpb kqada
mereka. Malu merela tidak tunduk lrcpada Tuhannya dan tidaklah

. memperbalarui l<ekhudhu'an ryn.

Kami (Allah) telah mengazab mereka, telah meneapkan parapemuka mereka
terbunuh dalam perang Badar, dan l{ami juga telah menetapkan berbagai bencana
agar mereka sadar. Tetapi semua itu tidak mengembalikan mereka kepada
kebenaran. Mereka tetap tidak mau tunduk kepada Allah dan tidak pula
merendahkan diri kepada-Nla.

Hattaa i4znafatahrua 'abihim baaban dzta 'a4znabin syadiidin i4rsa
hum fiihi mublisuun : Hingga qabila Knmi membul@lan kqada merela
suatu pintu yang mempwtyai aznb yang sangat, tiba-tiba merela bingung
dan putus asa.

IGtika telah datang perintah Allah dan hari kiamat dengan tiba-tiba, lalu
menimpakan azab kepada mereka dengan azab yang pedih png tidak mereka
sangka, barulah mereka bingung dan putus asa.
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KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan batrwa orang-orang musyrik semntiasa
dalam kelalaian memahami al-Qur'an. Bahkan mereka juga mempuryai berbagai
amalan buruk, seperti mencela al-Qur'an dan mengolok-olok Nabi. Apab rla aza;b

Allah telah menimpa mereka, barulah mereka berteriak-teriak meminta
pertolongan. Pada saat itulah, Allah berkata kepada mereka: 'Telatl datang
kepadamu ayat-ayat dan peringatan, tetapi kamu tidak memperhatikannya."
Kemudian Allah menerangkan bahua )ang sepantasnp dilakukan adalah mereka

mematrami al-Qur'an supala mengetahui bahwa Kitab Allah itu benar dan
kedatangan kitab-kiab (salah satunla al-Qur'an) kepada rasul merupakan sunnatr
yang sudah lama usiarya. Penjelasan lain png dikemukakan dalam alat-alat ini
adalah bahwa rasul itu adalah orang )ang paling kuat akalrya, bukan seperti )ang
dituduhkan oleh orang musyrik, tetapi kebaryakan manusia dengki terhadap
kebenaran.

Selain itu, Allah menerangkan bahwa seandairya Dia menuruti hawa nafsu

kaum musyrik, maka rusaklah langit dan bumi. Muhammad tidak meminta upah
atas aktivitasrya men),eru mereka kepada kebenaran. Para musyrik png menuduh
Nabi dengan tuduhan tidak benar adalah telah sangat ingkar. Sekiranla mereka

dikembalikan ke dunia setelah meninggal, mereka tetap saja keras kepala. Sebagai

bukti sikap para musyrik itu adalah setelah beberapa pemuka Quraisy terbunuh
dalam perang Badar, mereka tetap saja tidak mau menuruti Rasul. Mereka tetap
saja dalam kesesatan. Setelah datang kiamat dengan tiba-tibar barulah mereka
bingung dan putus asa.

(78)

(7e)

734

Dan Allahlah png telah menjadikan
pendengaran, penglihatan, dan akal
unok kamu. Alangkah sedikitnya
kamu bersyukur.

Allahlah png telah menjadikan kamu
di muka bumi, dan kepada-Nplah
kamu akan dikumpulkan.

Allahlah )ang menghidupkan dan

)ang mematikan, serta Dialah png
menentukan perbedaan siang dan
malam. Apakah kamu tidak me-
mahaminp?
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(81)

(82)

Tbtapi mereka berkata sepcfti apa

yang teiah dinyatakan olet orang-

omng terdahulu.m

Mereka bertanp: aA.Pakah aPabila

kita telah meninggal dan telah
menjadi tenah serta tinggal tulang-

belulang, kita akan dibangkitkan
(dihidupan) kembali?"

Sungguh telah dijanjikan kepada

kami dan ayah-ayah kami sejak
dahulu. '6ng demikian io tiada lain
hanyalah dongengan-dongengan
orang dahulu.

(84) Thqakenlah: 'Siapakah )ang mem-
punlai bumi dan segala isinYa, jika
kamu mengetahui?"

(85) Mereka akan menjawab: 'Kepunlaan
Allah." IGtakanlah: 'Apakah kamu

tidak memperhatikan?"

(86) lbnyakan (lagi): "Siapakah yang

memiliki langit dan bumi, serta

siapakah Thhan Yang memPunYai
Arsy fng besar?'2r

(87) Mereka menjawab: "KePunYaan
Allah." Thnyakanlah:'MengaPa
kamu tidak mau beroakwa?"

(88) Thryakanlah:'Siapakah png berada

di tangan-Np pemerintahan segala

sesuatu ini? Dialah Png memberi
pertolongan dan tidak seseorang pun
png dapat meng[alangi pertolongan-
'Np, jika kamu mengetahui."

(89) Mereka menjawab: "KePunYaan
Allah." Thnyakanlah: "Bagaimana
kamu dapat dipalingkan oleh orang

dari kcbenaran?"

(90) Tetapi Ihmi (Allah) telah men-
datangkan scsuatu png hak Oenar)
kepada mereka; dan sesungguhnP
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mereka benar-benar merupakan
onmg )ang berdusta.

TAFSIR.

Wa huwal la4zii an-slol blatmus sam'a wal ab-sluara wal alifu :
Dan Allahlah yang telah menjadikon pendengamn, penghlwtan, fun akal
untuk lannu.

Allahlah )ang telah menjadikan pendengaran, penglihatan, dan akal unhtkmu,
supala kamu mengetahui apa png ada di sekitarmu dan supa5a kamu dapat
memikirkan keadaan alam serta segala isinla, png penuh deqgan tanda-tanda
png membuktikan keesaan-Np. Sesungguhrya Allahlah, Tbhan png berbuat
menurut kehendak hati-Np.

Allah menyebut dan mengkhususkan png tiga ini saja, karena inilah jalan
png istid-lal untuk mengetahui segala png maujud.

@liihm maa tasy*waun : Alangkah sedikittya kanw benyfur.
Kamu tidak mensyukuri Allah atas nikmat-nikmat png besar ini. Padahal

kamu sangat patut mensyukuri-Np setiap saat. Alangkah sedikit tesyuturanmu
terhadap nikmat-nikmat Allah itu.

Wa huwal la4zii dztrunkum fil ar4hi wa ibihi tult-syanan : Allahlalr
yang telah menjadilan lannu di muka bumi, fun kqafu-Iffiah karut akan
ditumpullan.

Allatrlah )ang telah menjadikan kamu di bumi ini dan dalam beftagai batrgsa
dan bahasa, kemudian akan dihimpun untuk menghadap Dia pada hari 1ang
ditentukan.

Wa huyal lo4zii yulyii wa yumiitu : AllahW yng ,nstghidrykan fun
yang menutilun.

Allatrlatr png telah menghidupkan semua makhluk-Np dan mematikanrya.
IGlak mereka akan dibangkitkan kembali untuk merrcrima pahala dan pembalasan.

wa lah*lt-tilanfal laili wan rwluari : serta Dialal, wg nwantukon
perbedaan malam dan siang.22

Allahlah lang telah menjadikan malam dan siang beriring-iringan tanpa henti
dan kepada Allatrlah kembalinp segala keutamaan.

22 B"-linglan 5.36: Yaasiin, 40.
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A Ia laa ta'qiluun : Apalult lama tidak menwlaminya?

Apakah kamu tidak mau memikirkan keadaan sesuatu png maujud bahwa

sesuatlr itu adalatl penciptaan Allatr Yang Matra Kuasa? Bahwa segala sesuatu itu

tunduk kepada-NP.

ful qaaluu mitsh naa qathl awwaluun : Tetapi merela berlata sqerti
apayang telah dinyankan oleh omng-omng terdalrulu.

Para musyrik itu tidak mengambil pehiaran dari alat-apt Allatl dan tidak

memahami hujjah-hujjatrnla yang menunjuk kepada kekuasaan-Nla, seperti

mengembalikan tubuh dan menghidupkan sekali lagi untuk hisab (pet$ritungan

amal) dn ja.W'@embalasan). Mereka itu mengatakan apa )ang telah dikatakail

oleh orang tuanla, pkni umat-umat )ang mendustakan para rasul. Mereka itu

memandang mustatril manusia akan hidup sekali lagi setelatr meninggal dunia.

Qaaluu a.i4zru mitntt wa kunnaa turuabaw wa 'i-zhaaman a-innaa h
,nab'uu4suun : lllercka bertanya: "Apatah qabila kita telah meninggal

dan tetah ne4jadi tatuh serta tinggal tulang-beluWrg, kita alant difuttgkitlan

@ihifutpknil) kembali?"

La qad wu'idnoa nahnu wa atboa'wua haadua nin qablu : Sungguh

telah dijailiikon kqada l@mi dott ayah-ayah lami seiak dahulu-

Menanggapi seruan Rasul, para musyrik meryatakan bahwa apa )ang
dijanjikan Rasul juga telatr dijanjikan pula oleh para rasul terdattulu kepada orang-

orang tua mereka. Tbtapi, kata mereka bernada ingkar, sampai sekarang jallii itu
belum pernatr terjadi.

In tua&.rru lllu asu-thifial awwaliin : Yang dcrnikian iru tiada hin
lunyalah dongengan-dongengan ofttng dahulu.

Apa yang kamu (Muhammad) janjikan kepada kami, kata musyrikin
selanjutnya, adalatr adanphari kebangkitan manusia setelah meninggal. Janji itu

haryalatr dongengan{ongengan bohong yang diterima dari orangorang terdattulu,

dan sampai sekarang belum ada keryataanrya.

IGmudian Allatr menetapkan keesaan dan kekuasaan-Np dalam penciptaan

makhluk untuk menegaskan kepada para musyrik bahwa tidak ada sesuatu )ang
berhak disembah (ma'bud) selain Allatr. Batrwa ibadat itu hanlalah milik Altah.

Oleh karena itu, Allah memerintah Muhammad unftk mengajukan beberapa

pertanyaan kepada kaum musyrik, seperti diungkapkan dalam ayat-ayat di atas.

lut li manil ar4hu wa man fiilua in kwtum ta'lamuun : Tanyalantlnh:

" Siapalwh yang mempwtvi bumi dan s e gala is inya, i ila lamu mmgetahui ? "
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Hai Muhammad, tanlakanlah kepada kaummu: "Siapakatr png memerintatr
langit dan bumi serta segala makhluk prg berada di dalamnya, jika kamu
mengetahui, slapa pula png memilikirya, )ang mengendalikan urusann1a, )ang
menciptakanrya, baik malfiluk itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan ataupun
png lainnp."

Sa yaquuluutu lillaahi : Mercla alun menjawab: "Kqwtyaan Allah."
Mereka akan menjavab dan mengakui bahwa kesemua inr adalatr milik Allatr.

Didah png memilikinla, png menjadikanrya, dan Dia juga png mengatur
urusannla.

Qul a falaa ta-dzakktruun : Tanyakanlah: "Apalwh lumu tidak
memperlatilan?"

Kalau mereka mengakui bahua Allah png menciptakannla, maka tanlakan
kepada mereka: "Mengapa kamu tidak memahami bahwa Allah png telatr mampu
meqiadikanrya pada permulaan kali, tentulatl mampu menghidupkan lagi."

Qul mar rubbus samatwaatis s ab' i wa mbbul' arsyil' a-zJiim : Walan
(lagi): "Siapalah yang memiliki langit dan bumi, sena siqal@h Ttulan
yailg mempunyai Arcy yang besar?"

Thnlakanlatr kepada mereka, hai Muhammad: "Siapakah png menjadikan
langit dan png menjadikan 'Arsy png meliputi berbagai langit itu, dan siapakatr

)ang mengurusnla dengan sangat indah ini?"

Sa yaquuluutw lillothi : Merela menjawab:. "Kqunyaan Allnh.'
Mereka akan menjauab bahwa Ttrhan png memiliki segala sesuanr itu. Dialah

png memelihara langit dan bumi, sefta )ang memelihara 'Arsy. Dia pulalatr
Penciptanp dan Pemiliknp.

Qut a Iatao tafraqwn : TWantlah :' Mmgqa larut tidak mau benalarya? "

Ihnlakan kepada mereka: 'Jika kamu mengetahui dan mengakui batrua Allatr
png memiliki langit dan bumi serta )ang memiliki 'Arsy, mengapakah kamu
tidak menjaga dirimu dali az;b Tbhanmu? Mengapa kamu tidak membenarkan
kedatangan hari kiamat png telah diterangkan oleh Allatr?"

Alat-alat ini memberi pengertian bahwa kaum musyrik itu mengakui bahwa
Allahlah png menciptakan 'Arsy. Tegasnla, mengakui tauhid (keesaan) Ttrhan.
Akan tetapi mereka mempersekutukan Allah dalam masalatr ibadat dan dalam
tauhid uluhiph. Mereka menlembah Allah beserta png lain.

Sesudah Allah menetapkan bahwa alam atas dan alam bawatr itu dalam
kepemilikan-Np, Dia pun menandaskan Allahlah )atg mengatur urusan alam
atas dan alam bawah tersebut, dengan firman-Np:
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Qul num u yofr hil nalatunt tuIlt syatlv wa huva y Uiltru w a laa y qi oaru
'ablhl in kwtum ta'bmwut = Tarwkantah: 'siryakah ww bemda ai
tangan-Nya pemertntalun segala sesu^tu ini? Dialah yaag memberi
peftolongan dan tidak seseorug punwg dqu matglalangi penolongan-
W, jika kanu mengaalwi,"

Thnlakanlatr kepada mereka: "siaparah png di tangan-Nla pemerintatran
seluruh alam, dan siapa png mengatur segala sesuatu itu? siapaka[ png apabila
berkata'kun' (adilah) maka terjadilatr sesuatu itu? siapakatr png dapat memberi
perolongan kepada manusia png Dia kehendaki sehingga tidak ada seorang
aau sesuatu pun )ang menghalangi, jika kamu mengetatruinla?"

Sa yaqwduutu llllothi : Merckn menjawab: "Kqunyan Altah.,
Itu semuanla milik Allatr. Ttdak ada seorang pun )ang dapat menandingi

Allah dalam kepemilikan dan pemerintatran-Nla.

Qul fa an roa ttN-haraan : Tanyakanlah: ,Bagaimana kamu dapat
@alingkott oleh orury dai kcberurun?"

Jika demikian halnla, bagaimana kamu dapat dipalingkan dari mengesakan
Allatr dan mengibadati-Np menjadi meryambah berhala. Arau sebagian manusia
telah memukau akal11g, sehrngga akatmu seolah telatr tenpp dari dirimu, lalu
kamu menggambarkan sesuatu tidak sebagaimana mestinla.

ful atoiluahun bil lwqq, wa intuhum lo l@o4zibuun : rztqi Kani
(Allalt) telah mendatangtun seswfiuyong lwk (berwr) kqada merela; dan
sesunggulvrya mcrcka berur-berur menryakan oftng yang berdnn.
sebenarrya bukanlah keadaan itu seperti png disangka oleh orang-orang

musyrik. Mereka menudrh batrwa al-Qur'an itu haryalatr dongengan orang{rang
terdahulu. Kami sebenarnla telah mendatangkan agama png hak (berur) dan
dalil png benar melalui al-Qur'an kepada mereka. Namun mereka tetap dalam
kekafiran.

KESIMPULAN

Dalam Eat-alat ini Allatr menjelaskan nikmat-nikmat )ang telatr diberikan
kepada para hamba-Np, di antaranla berupa pancaindera. seharusnp mereka
mempergunakan pancaindera itu dengan benar. r(emudian Allah mendatangkan
beberapa dalil png menunjuk kepada wujud dan kodrat-N1a, seperti menjadikan
manusia dari tidak ada menjadi ada dan mengumpulkan mereka kepada-Np oi
hari kiamat, serta menghidupkan dan mematikan mereka, menjadikan siang dan
malam beriring-iringan datangrya.
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Atlatr juga menjelaskan masalatr kebangkitan manusia setelah meninggal,

hari hasyr (hari berkumpulrya semua manusia di hari kiamat), dan bagaimana

orang-orang musyrik mengingkari hal itu. Mereka mengulang-ulangi omongan

orang kafir )ang telah mendahului mereka.

Allalr juga menerangkan dalil-dalil )ang meneupkan batrwahari kebangkitan

manusia setelah meninggal di hari kiamat, hari penghitung;an arllral (hisab), dmt

pembalasan anal (iau) pastilah akan terjadi

735

(91) Allah tidak memPunPi anak dan

tidak ada tuhan lain beserta-Nya. Jika

ada, tentulah masing-masing mhan

. menguasai makflufqa sendiri dan

masing-masing ingin mengatasi
(mengalahkan) yan,g lain. lvlaha Suci

Allah dari apa )ang mereka (Para

kafrr) sifrtk4n itu.'z3

,{92) Dialah, Allah yang mengetahui
segala sesuatu )ang gaib dan fng
nlata (ahir). N4aha thggi Allah dari
apa )ang mereka Persekutukan.

TAFSIR

ila ta-*tuiztlloahu miw waWin : Atldt tidak mempwtyai anlk

Allah tidak mempunpi anak seperti fng dituduhkan oleh orang-orang

musyrik png mengatakan batrwa malaikat itu adalatr anak-anak perempum Allah.

Tbtapi bagaimana Allah mempuqai anak. Anak itu berguna untuk orang yang

memerlukan pertolongan, sedangkan Allatr itu Maha I(ap dari segala sesuatu,

1ang berarti tidak memerlukan pertolongan dari siapa pun, setingga mustahil

Dia mempuryai anak.

Wa moa knatu ma'ahuu min ilaahin : Dail tidak ada tulun hin besena-

l,lya.

Tidak ada beserta Attatl inr seorang tutran png merqramai-Nya datam masatah

ibadat, baik sebelum alam ini dijadikan, ketika alam dijadikan, atau sesudatt

6tf;4tfrJt36qa6#Dy

"6$tUAl'665{:u3'r36v
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23 Kaitkan dengan'S.17: al-Israa', 42.
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penciptaan alam selesai. Allah kemudian mcnjelaskan dalil 5ang menafikan adanla
tuhan lebih dari satrr, aengan firman-Nya:

I4z4l b fuihoh htht ilaohim lfi naa khaloqa : Jika afu, tantalalt
mosingnasing tultot nanguasai nwruu@u sqdiri -

Seandaitryatrrhan lebih dari sanr, tennr rusaklah sistem (nizhon) wujud ini,
rlen tenurlah masi4g-masing urhan memperlakukan makhluknp sesuai deag;an
kemauann5a sendiri-sendiri.

I(enJataan telah meinbulCikan bahwa wujud ini berjalan delgan peranran

)'ang sempuma, Jatrg sengat halus dan saqgat baik. IGlau demikian ten0rlah
tuhan Fng meaguasainya iur Esa, tidak lebih dari sanr (berjumlah ban5ak).

W la'olu fu'dhulunt'aloa h'dldr, : Dur nasilEaasing hgh ntoqaasi
Qnaqalahkut) yq lain.

Sefinqa ada beberrya uhan pag sclain Allah, tenurlah masiag-masing
tuhan berusaha me4galahkan pag lain. TUhan )ang satu ingin me4gatasi png
lain, seperti kchifupan makhluk di dunia sekarang ini, baik manusia afiu )ang
lain.

fubhaouholti '@iloa ya+hifiam : Malta fuci Allah fui ry yng
merckn @aru kSr) sifakan.

Maha Suci Allah dari semua tuduhan png dilontarkan oleh orangoraqg
kafir. Eiur tudrhan bahm Tbhan mempunyai anak dan mempun5ai sekuur atau
se$ratu pag menpmai-Np.

'Aofrrnil ghaibi vosy syolrudai : Diahh, Allahytg natgaafui segala
swuotaytg gaib tutyrg Ma (laldr).

Dialah, Allah png mcngeahui sqala 1ang gaib dari makhluk-Nya, )aqg
tidak dapat dilihat oleh makhluk-Np. Dialah 1ang mengctahui sqala lstxluanr
png dapat dilihat oleh makhluk-Nva.

Fa ta'aoloa '@rrrnu yusy+ilaan : Iilaha TlnSSi Alloh dan oW Wg
mercka peneha*mt.

KESIMPULAN

Dalam ayil-ayil. ini Tbhan menegaskan bahwa para musyrik itu berdusta
dalam dua perkara, laiur menuduh bahm Allah mempun5ai anak dan menuduh
Alah itu mempunlai sekuft.
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736

Katakanlah: 'Wahai TUhanku, jika
Engkau memperlihatkan kepadaku
azab yang Kau janjikan akan
ditimpakan kepada mereka. "
'Wahai Tlrhanku, maka janganlah
Engkau menjadikan aku masuk
dalam golongan omng lang zalim."

Dan sesungguhnya Ikmi (Allah)
berkuasa memperlihatkan kepadamu

tentang apa )ang Kami janjikan akan
menimpa mereka.

Tolaklah gangguan mereka dengan

cara )ang baik. Kami lebih menge-

tahui apa yang mereka sifrtkan.u

Katakanlah: 'Wahai T\rhanku, aku
berlindung kepadamu dari godaan

setan. "

i{ku berlindung kepada Engkau,
wahai Tirhanku, dari kehadinn setan-

setan itu."
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TAFSIR

Qur rubbi immta tuiyannii maa yuu'aduun. Rtbbi fa laa ni'alnii fil
qaumizlt zhaalimiin : Katalanlah: *Wahai Tfuhanht, iil<n Engluu
memperlilntlwt kqadalat arub yang lfuuianiilan alant ditintpalan kqada
merela (musy nk). Walwi Tfuhanh4 mala j anganlah hglau meni adilan akt
masuk dalam golongan orang yang zalim."

Allah memerintah Rasul-N1a, Muhammad, supqa berdoa: 'Wahai TUhanku.

Jika mereka Engkau siksa, sedangkan aku diberi kesempatan untuk
menyaksikanrya, makajanganlah masukkan aku dalam golongan orang yang zalim.
Janganlah Engkau menjadikan aku sebagai salah seorang dari mereka png ditimpa
azab."

Muhammad saw. mengetahui batrwa Allah tidak akan memasukkan dirinya
ke dalam golongan orang )ang zalim, ketika azab ditimpakan kepada musyrikin.

21 Kaithn deng"n S.42: asy-Syuura; S.41: hrshshilat 34-35.
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Selain itu Allah jugamemerintatr Muhammad supala dalam sepanjang waknrnp
beliau ingat kepada Allah.

Dalam perintah png demikian itu kita memperoleh pengertian bahwa azab
png ditimpakan oleh Allah kepada kaum png zalim di dunia mungkin saja juga
mengenai orang-orang )ang tidak bersalah. Oleh karenanla, orang png tidak
berbuat zalim dan tidak berbuat salah juga disuruh berdoa seperti itu.

Wa intua 'alaa an nariyaka maa na'iduhum laqaadiruun : Dan
sesungguhnya lfuni (Allah) berhtasa memperlilutlun kqadamu tentang
apa yang Karni janjilan akan menimpa merelw.

Sesungguhrya Kami (Allatr) berkuasa memperlihatkan kepadamu, wahai
Rasul, tentang apa )ang akan l(ami timpakan kepada mereka. IQmi memperlambat
penjatuhan azab.hingga sampai waktu tertentu, karena Kami mengetahui bahwa
sebagian dari mereka atau sebagian dari keturunan mereka akan beriman.

Idfa' bil luii hiya dlaaruts sayyi<ta twhrut a'bmu bi maa ya-shifuun :
Tolaklah gailgguail mercka dangan comyang baik. Kami lebih mengaahui
apayang mercka s@kan.

Tolaklah, uatrai Muhammad, segala macam gangguan dari mereka dengan

sikap png lebih baik, dengan jalan memaafkan kebodohan mereka dan bersabar

atas gangguan itu. IGmi lebih mengetahui apa )ang mercka sifatkan, apa )ang
mereka sandarkan kepada IGmi, serta apa png mereka katakan kepada diri
Ikmi. IGmi akan memberikan pembalasan kepada mereka atas sikap dan
perbuatannla.

Wa qur mbbi a'uudzu bika min lumaznatisy syayolhiin. Wa a'uudat
bika rubbi ay yah4hurutn : Katakoilalr:'Walai Tfulunh4 afu berlindmg
lrepadn-Mu dari godaan setan. Aht berlindtng kepada Engkau, wahai
Tfulwnht, dai l@hadimn setan=setan itu."

Setelatr Allatr menyuruh Muhammad menolak gangguan png dilakukan oleh
orang-orang musyrik dengan sikap png paling baik, Allah pun menyuruh
Muhammad berdoa, dengan doa berikut: 'Wahai T[hanku. Sesungguhnp aku
berlindung kepada-Mu dari gangguan-gangguan setan )ang menusuk jiua manusia
dan mereka )ang memerintahkan musuh-musuh-Mu untuk menlakiti aku."

Rasulullah seftmtiasa berlindung diri dari gangguan setan dalam segenap

amd yang beliau lakukan, terutama dalam waktu sembatryang, membaca al-

Qur'an, dan sakaratul maut (menjelang ajal).

Diriuaptkan oleh Ahmad, Abu Daud, at-T[rmudzi, dan al-Baihaqi dari
Amr ibn Syu'aib dari ayahnp dari kakeknp, katanla: 'Ibn Umar mengajarkan
kalimat-kalimat )ang di atas ini kepada anak-anaknla untuk dibaca pada waktu
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akan tidur. Anak png belum bisa menghaftlnla, beliau menulis kalimat-kalimat
itu dengan digantung di lehernla.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menyuruh Rasul-Np untuk berdoa supala Allatr
melindungi dia dari azab png ditimpakan kepada kaum png ingkar. Allatr pun
berkuasa meryagerakan azab. Tetapi Dia memperlambatrya sampai kepada suatu
masa )ang ditentukan. Allatr pun memerintah Nabi untuk menggauli siapa pun
dengan cara baik dan berbuat ihsan (ebih bagus) kepada orang )ang berbuat
jahat. selain itu Dia juga memerintah Nabi berlindung dari tipu daya setan, dan
kehadiran mereka pada waktu Nabi sedang melaksanakan suatu amal.

737

(99) Sampai bmatian datang kepada salah

. seorang dari mereka, barulah dia
berkata: 'Wahai TLhanku, kembali-
kan aku kc dunia."6

(lfi))'Mudah-mudahan aku mengerjakan
emalan yang saleh, mengganti apa
yang tidak aku kerjakan (dulu)."
(Jawab Allah:)'Tldak, sekali-kali
tidak. Itu adalah suanr kalimat png
hanya diucapkan"; dan di depan
mereka adalah barzakh sampai
kepada hari mereka dibangkitkan.

WqhuSiv-ag:;'fiH
@{irfi ;iJLUj.:6yr"r$Wi,

d;)d,)J6arJtp'gEsJV

er6{:fr$;

@GJiJt';^4!s'lrrnaffi

f;J-;t])tc$ j6q;;ci,4;6
6-tryi*4",fA

2r Kaidon dengan S.35: Faathir, 37; 5.6: al-An'aom, 93-94; S.39: az-Zttmar; d,n S.l0l: al-
Qaari'ah.

('o' ) 
*xf;"" l .T1", ;'jl' ?,1 T,lif *'i,l #11is.qgfr ,A t g6g6g
keturunan dan keluarga tidak lagi
berguna. Mereka tidak lagi bertanp-
tanya.

(l(2) Barangsiapa berat timbangan (baik)-
nya, maka merekalah yang men-
dapa.tkan kemenangan.

(103) Banngsiapa png ringan timbangan-
n5a, mata msrehlah png memgikan
diri sendiri; mereka kekal di dalam
(neraka) jahanam.
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(l0a) Api neraka membakar wajah-wajah
mereka, dan mereka berkerut muka
di dalamnya.

(105)Apakah ayat-ayat-Ku belum di-
bacakan kepadamu, lalu kamu
mendustakannya?

( 106) Mereka berkata: "Wahai Tbhan kami.
Kami telah dikalahkan oleh hawa
nafsu, dan jadilah kami sebagai
ofrmg.onmg lang sesat."

(107) *Wahai Tbhan kami. IGluarkanlah
kami dari neraka. Jika kami kembali
lagi kepada kejahatan (kematsiatan),
menjadilah kami onng-orang )ang
zalim."

(108) Allah berfirman: 'Berdiamlah kamu
di dalam neraka, dan janganlah kamu
berbicara dengan Aku."

(109) Sesungguhnya ada satu golongan dari
hamba-hamba-Ku yang berkata:
*Wahai Tirhan kami. Kami telah
beriman, ampunilah kami, dan
rahmatilah kami. Fngkaulah sebaik-
baik png memberi rahmat."

(110) Kamu (penghuni neraka) telah
menjadikan mereka (hamba-hamba-
Ifu 1ang mukmin itu) sebagai olok-
olokan, sehingga kamu lupa meng-
ingat Aku dan kamu menertawakan
mereka.

(111) Sesungguhnp Aku telah memberikan
balas kepada mereka pada hari ini
disebabkan oleh kesabaran mereka;
sesungguhrya mereka adalah orang
png mendapatkan kemenangan.

(112) Seorang malaikat bertanla (kepada
penghuni neraka): 'Berapa lama
kamu telah berdiam di bumi?"26

(113) Mereka menjawab: 'Kami berdiam
di dalamnya sehari atau setengah
hari." Thnyalah kepada orang-orang

t:r11{*,:":Se:546

@i'jJ,tJi6ti63L

U.l"]Fyttqeub*:;'?Ey
65t%\56j;6(it

ef,gfrf;t
:f65:VP'i#iib
@.ifai;hiKtt$

;tfrrt;ati;Ay&-?4t-
o,s;ffii

ae;-K,3!s643:AJ6

39\rqfqj

26 Kaitkan dengan 5.36: Yaasiin, 52.

6uiy,iffi;j.$3e74rJe

dyi,G;i$tz:-5?'J3
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Akibat dari sikapnya iur, maka mereka ditempatkan di dalam jehanam untuk
selama-lamarrya. Mercka tidak akan keluar-kcluar lagi.

Ififrhtt vqiwlulttonm ruut va lum ffluo fuhltuot : &i rcnkn
mntfukar \wialbryiah mereka, fut mseka fur*cru nuka di fulontty.
Neraka jahanam akan membakar muka mercka, sehiryga menjadilah mukan5ra

seperti muka kambing >,ang dibakar, mukarya berkerut dan gigiilJa umpak.

A bm tohn aqoffi finloa'ffian fi hmrw Hroa tu*ofu4friaot :
Apakah ayat-ayat-Ku belum dibacakan kepadamu, lalu kamu
nmfustakourya?

hda masa iu Allah menegur mereka aas perilakunla fi dunia, &ngan
firman-Nya: 'Apakah a5at-a5at-Ku oleh rasul-rasul-Ifu belum dibaca di depanmu,
lalu kamu mendust'kann a?" Tbgasn5a, akuilah bahwa rasul-rasul-trfu telah
membaca alat-apt-Ifu di depanmu, tetapi kamu mendntakannla.

Sgahst rtbfunot gholoM 'olsbtoa syiqvfrEuo va hputu qumt.
dhailiin : Merckn be*tta: 'Walui Tblrot kfrni. runi telah dikalahkmt
oleh luwa nq*u, dm iadilolt kni sefugai otwtgatug lrug s6olq
Mereka menjauab: 'Su4gguh telah datang rasul-rasul-Mu kepada kami,

p6sgecekan ald-alat-Mu. Tetryi hmi tidak umdrk kfpadaa5at-alat-Mu, kar€na
kami dipengaruhi oleh hawa nafru; dan nafiu kamilah pag telah menjerumuskan
kami ke dalam keaelakaan dan menjadilatt kami ofiug{raog sesat, png tidek
menguahui fuduk perkara 1a4g sebenarrya."

Robfuua aklt-fljnoa ninhoo fr tn fubua fr irara zlwlimnm :'Wohai
TtuIan karni- Kclrurkoilah karni furi rcru|in. Iika korri nutti konfuli lagi
krytu kcj alwut (ksrub idot), nanj adilah funi orwrgorwtg Wg ulim. "

'nhhai Tilhan kami," kata para musyrik memohon- 'IGluarkanlah kami
dari neraka ini, dan kembalikanlah hmi ke dunia unnk bisa beramal. Jika setelah
dikerntulikan ke dunia kami mesih melakukan perUuaAryermman nralsiat, mata
hmi adalah orang{nmg fang zalim dan kemi berhak rnmima sitsa pry pedih."
Tttapi Allah menolak perminaan mereka.

Ogolokh satat fiihoa va laa tukallimwm : Allah berfimot krdionW
kfrnu di fulom nctaka, dan janganlah knm. furbium dangm Aht."
Jaaganlah kamu memperbanyak pembicaraan, kate Allah selanjutrya, tetapi

berdiamlah kamu di dalam neraka. Janganlah kamu meagulangi permohonan itu,

- Lfut S-0: Ghaafir, 11.

I
I

I

I
!j
1j



Juz l8 Surat 23: al-Mu'minuun

karena kamu tidak mungkin akan dikembalikan lagi ke funia. Omary fary berbicara
dengan Aku adalah orang-orang p4g tinggi jiwarya dan takut kepada fUnannf"
serta memandang rendah dunia dan hawa nafturya.

Intuhau kaaru faniqun min "ibaadii yqwlwau rulfuua umauru
fagh-fir lanaa war lwmnot wa onta khdnr rualrimiin : ksrotggulurya
ada sau golongan dari hanba-honba-fu yng fu*aa: 'Walui Tfultot futri-
Ifumi telnh berimant, ampuniWt lomi, fuit ruluwiW kotti. Dtgkanlalt
s ebaik-baik yang memberi mhmat.'

Sebabnla mereka draza;b sedemikian rupa, penjelasan Allah selanjumya"
karena ada segolongan hamba-trfu png di dunia berkata: 'Yihhai Tbhan kami:
Kami telah beriman kepada-Mu dan membenarkan rasul-rasul-Mu, maka
ampunilah dan rahmatilatr kami. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat."
Tetapi kemudian mereka bertindak zalim terhadap hamba{amba-Ifu seperti
diterangkan oleh alat di bawah ini.

Fat ta-lehadz4wnwirurn sikh-riyyan hofioo ataauhmt dzikrfr va hotron
minlrum todh-h*nnn : I{annu telah medadikan merckn (wU+mm-
K.t yang mubnin iru) sebagai olok-olakan, sehingga kanu W naqinga
Afu dan lamu mmertawalant merckn.

IGmu @enghuni neraka) menjadikan mereka @ara mukmin) sebagai olok-
olokan, kamu menghina mereka, menertawakan mereka, bahkan kamu
memperbudak mereka. Kamu terus berbuat demikian, sehingga lupalah kamu
kepada Aku dan hilanglah ketakutanmu terhadap Aku.

Innii jaruituttumul yaunu bi ntot stwbanu awtdtrstt hunul fialnaot :
Sesunggufurya Ahr telah monbeikott fulas kqada mcreka Wfu lari ini
dis ebablan oleh kesabamn mercla ; s eswggnluya mercka afulah orug Wg
mendap atlan lcemerungary

Disebabkan oleh sikap mereka, para mukmin, )ang sabar menerima saogguan
dan penghinaan dari kamu, maka pada hari ini Aku telah memberikan nikmat
png kekal kepada mereka.

Qsolt lum labits4untfil ar4hi 'ododa siniin : Seomng mahika fufioty
(,qada penghuni nemla): 'Berupa lana kanu teW bediott di btoni?'

Kepada malaikat disuruh bertanla kepada orang{mng kafir 1ang sudeh
menghuni neraka itu: "Berapa lama kamu dahulu hidup di drrnia?"

@aluu labits -rua yatotun au ba' dlw yannnin : Mercka manjawab:' Konti
berdiam di dalawrya sehari atau saengah lnri.'
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Para kafir itu menjawab berdiam di dunia sehari atau setengah hari. Mereka
telah lupa berapa lama tinggal di dunia karena tekanan huru-hara kiamat dan
azab yang menimpa diriqa.

Fastlil'aa4diin : "Tanwlah kqada oflrng-orung yang telah menghitung
amalan-atrulan, ltamba. "

Maka bertanplah kepada malaikat pengawas (halhzhah) )ang mencatat segala
amal hamba dan batas umur mereka masing-masing; kamu tidak ingat lagi tentang
hal itu.

Sgala il labi$4ton iilaa qaliilal lau awuhrm funtwn ta'bmwtn : Malailat
berlata: 'I(amil lwnya sebentar saja berdiam di dtmia, sekimnya lannu
mengetahubrya.'

Seorang malaikat berkata: 'Sebenarnya kamu hanp tinggal sekejap di dunia.
Sekiranp kamu mengetahui dan menginsafi batrwa kamu tidak lama berdiam di
dunia, tentulah kamu mempersiapkan diri untuk hari ini dan kamu menjauhkan
diri dari perbuatan png menyebabkan kamu kekal di dalam neraka. Allatr pun
tidak akan mengatakan kepadamu: 'Berdiamlah kamu di neraka dalam keadaan
hina. Janganlah kamu berbicara dengan Aku."

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa pada hari keb4ngkiun manusia
dari kubur, perhubungan keturunan dan kekeluargaan tidak berguna lagi. Tidak
ada tanla jawab atau saling bertarya di antara mereka. Orang png lebih berat
amal kebajikannp dibanding kejahatannp, masuklah dia ke dalam surga.
Sebalikrya, orang )ang lebib berat amal kejatratanrya, masuklah dia ke neraka.
Kepada penghuni neraka, Allah bertanp sebagai teguran: 'Apakatr tidak diutus
rasul Allah kepadamu dan tidak diturunkan kepadamu kitab-kitab?" Mereka
menjawab telah diutus kepada kami rasul-rasul-Np dan telah diturunkan kepada
kami kitab-kitab-Np. Tetapi kami dipengaruhi oleh hawa nafru." Mereka
memohon supEa dirirya dikembalikan ke duniaunurk beribadat. Allatr meryaakan
supala mereka berdiam di dalam neraka dan jangan mengulangi permohonannla
itu. Sebab, mereka telah mengolok-olok hamba Allah png mukmin dan
menertawakannla. Pada hari akhirat itulah, orang-orang mukmin diberi surga
sebagai tempat kediamannla png penuh dengan berbagai macam kenikmatan.

Sesudah para kafir dan musyrik menetap di neraka dan mepkini akan tetap
di dalamrya, mereka pun diaqa: "Berapa lama karnu berdiam di dunia?" Ditarya
demikian, mereka bertambah sedih dan kece'f,a, karena apa )ang mereka hadapi
benar-benar berlainan dengf,n apa )ang mereka sangka sevaktu masih berada di
dunia.
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(115) Apakah hmu mengira s6s'mggutmlaa

I(ami menjadikan kamu dengan sia-
sia, dan apakah kamu menlangka
bahwa kamu tidak akan dikembalihn
kepada IGmi?'?e

(116) Maha Tinggi Allah, TUhan yang
mempuqai kekuasaan den kebenaran
(hak). Tidak ada tuhan melainkan
Dia, yang mempunpi Arsy yang
mulia.

([7) Dan barangsiapa meq,em (meminta)
kepada sesuatlr tuhan yang lain
bescrta Allah dan tidak ada
keterangian (dalil) png membenarkan

dia meryambah sosembahannla yang

selain Allah, maka sesungguhnya
pembalasan dia di sisi T\rhannya;
sesungguhnya semua orang kafir
tidak memperoleh kemenangan
(kebahagiaan).

(118) Katakanlah: 'Wahai Thhanku,
ampunilah dan rahmatilah aku.
Engkaulah sebaik-baik yang memberi
rahmat."
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TAFSIR

Afa lusibtum antumta klwbyuakwt 'dba4saw wa antukum ilafuoa
lot turja'uttn : Apakah karw mmgim samggulurya Kami menjadilan
kamu dengan sia-sia, dan qakah kanw mmyangka balwa kamu tidak alan
dilcembalikan kqada Kami ?

Apakah semua orang kafir mengira bahwa l(ami (Allatr) menjadikan kamu
(manusia) sebagai suatu pekerjaan )ang sia-sia? Trdak. I(ami menjadikan manusia
untuk mengheningkan jiwa dan untuk mengajarkan supala mereka menaiki alam
png lebih tinggi daripada alam dunia png sekarang mereka huni.

2e IGitbn d€ngan bsgian alftir S.28: al-Qashaslu S.75: Qiyaamah.
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Aat ini memhri pengcrtian bahra mmusia dijadikan oleh Allah unftk
dibcbani hukum dan slariat. Mereh dibatrgkitkan kembali pada hari kiamat
unuk memperoleh pembatasan )ang sempuma atas segala apa )ang telah mercka
kerjakan.

fu ta'aololaalul nofui luq$. loa iloalu iiloa huva ,abbul ,ar-syil
briiil : ilIalta Ttnggi Allah, Tlitot Wng ,nqrrptotyi kefuasaan dan
kcfutarur (hok). Ifdak afu tuhot melahkot Dia, ytg maryuyi Any
yng rudia.

Itlaha Suci Allah, TUhan png mempunyai pemerintahan dan keket abadi,
png tidak ada sesuam sesembahan (ma'buO selain Dia, den png mempuryai
'arsy pag mulia. Di sanalah Allah menganrr dan me4gendalikan sru561a[em,
baik alam yang tinggi nuupun png rendah serta segala maktluk-Np.

sesudah menerangkan bahwa Dialah yang kekal, Allah kembali
mengcmukakan bahm orang )iang mcagatakan:'lda,nthan sclain Allah di alam
ini" adalah orang )ang mergatakan s€suau,ang batal atau tidak benar.

Wa nuy yod'u na'oloald iloalwt u*hom loa holtuu tot tu bilrfr Ia
imonoa ldvafuhu wt rabhhii : Do, marylw nsueru (rnmhta)
kqafu sesuotu ttiton yng lain beserta Allah fun tifuk afu kaemngan
(fulil) yang nmbenarkon dia natyanfuh sesanfuharury yang serain Allatt
itu, ,rraka s*uggttlutya panfulasan dia di sisi Tttttonry.

narangsirya menyemuan suatu sesembahan beserta A[ah, Jmg Enpa disertai
ketffiangan atau dalil pag kuat p4g membenarlan sesembahan iur, maka dia
akan agnerima Pembalasan dari Allah pada hari atftirat. fitffi akan memenuhi
haknJa, piu siksa 5ang pedih.

hu,ahw loa y$frhtrl koafiruo. : Seswggttlury semao onmg k@r tidak
manpemW *marugm (kfutwgioari.

Orangoraqg 5aag mcmpersehtuhn Allah dan ma4gorang png mengi4gbri
Allah sama sekali tidak akan memperoleh tebahagiaan dan tidak akan terlepas
darialatb neraka.

Surat al-Mu'minuun ini dimulai dengen menjcteskan bahwa kemenangan inr
diberikan kepada para mukmin dan diakriri dengan menjelaskan bahwa azab
Fng pedih ditimpakan kepada orang{rang kafir. setelah penjelasan itr, Allah
menyuruh Rasul-Np unuk meminA ampurxm dan rahmat kepada-Np.

W qw fiUgh-fir vurhan wa ortt Huhr ruahiniin : Kdokanilol:*walui Tlthfriht, anpwilah fut rulnwilah ah.. Dryka.tah sebaik-baik
yng nwtberi mitmd."
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Katakanlah, hai Muhammad, agr umatrtru meneladanimu, meke berdmlah
kepada TUhanmu: 'whai Tlrhanku, ampunilah segala dma{osaku dan rahmatilah
aku deqgan menerima bbathr dan tidak menyilsa aku ms kesalahan-kesalahanku.
Engkailah, Tbhanh sebaik{aik 5ang memberi rdhmtr kepada orang 5aqg berfua
dan memaaftan kesalahennJa. -

Diriwa5atkan oleh Ibn Abi Hatim dari Hasan ibn Abdillah bahm Abfullah
ibn Mas'ud meleumi sorang png mendryat gangguan jim, lalu dia membacalan
a)at 115, 116, ll7, dan llE sum hi di telinga oratrg iur. Dengan izin Allah,
sembuhlah penyakit orang tcrsebut. Rasulullah pun bertan5a kepada Abdrllah
ibn Mas'ud: 'Apa 5ang kar baca di telinga orang iur?" Abdullah memhritahukan
apa )ang dibacarya. Mendengar hal inr, Nabi bersabda:

. -3'$,FS"A;S$;5Y,S() g E L, :,;, J 

^r2
"Derni Tuhotyrg drihr d totgor-Iilya &eAuyor-tllu), s*irwrya seorwry letoki
menfuca aya-ay ini (Matw hgior akhir suru al-Mu'minwi d or,,s ffhnl,
htkit, noka horcur-bfulolt htkit ial'

KESIMPULAN

Dalam aw-ryar ini Allah menjelaskan bahm riadalah sekali-kari alam ini
dijadikan secara sia-sia. Maha suci Allah dari beftuar demikian. orang Fng
mempersekunrkan Allah dengan sesuanr png lain aken dibenamkan ke detam
neraka. IGmudian Allah menyuruh Rasul-Np supala memohon ampunan dan
rahmat.
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